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ال�شباب  جيل  ي�شكل  �شعبية،  ثورات  والأحواز  ولبنان  بالعراق  ال�شاحات  ت�شهد 
احلرية،  هدف  يجمعهم  ولكن  �شاحة،  كل  خ�شو�شيات  تتنوع  الفقري،  عامودها 

وحماربة الف�شاد، ورف�ض التدخل الأجنبي وخا�شة ايران يف �شوؤونهم الداخلية.
وجتار  الف�شاد،  على  اإنقالب  وا�شح،  اإنقالبي  منحى  الثورة  تاأخذ  العراق،  يف 
الت�شحية  فاإن  كبري  الهدف  هذا  ولأن  الإيرانية.  والأحزاب  وامليلي�شيات  الدين، 
واملختطفني،  واملعتقلني  اجلرحى  واآلف  ال�شهداء  مئات  كبرية،  ال�شباب  جيل  من 
وعمليات اإغتيال منظمة تقوم بها ع�شابات اإيران الإرهابية، اإل اأن �شمود ال�شباب، 
اأدنى.. اأو  قو�شني  قاب  بات  وامل�شروعة،  العادلة  على حتقيق مطالبهم  واإ�شرارهم 

وهذا ما ناأمل بتحقيقه.
اأي�شًا على نظام الف�شاد والر�شوة، وعلى تدين م�شتوى اخلدمات  اإنتف�ض  لبنان 
بالوقت  ال�شباب،  وا�شع بني  ب�شكل  البطالة  وتف�شي  الأ�شعار،  و غالء  واإرتفاع  كافة، 
الذي حتاول به الطبقة ال�شيا�شية الإلتفاف ب "ال�شطارة اللبنانية" من خالل وعود 
كاذبة، خا�شة اأن الأو�شاع الإقت�شادية و�شلت اإىل حافة الإنهيار، واأن لبنان مهدد 
فعليًا باإعالن اإفال�شه، بعد اأن تراكمت عليه الديون وفوائد الديون، وفوائد الفوائد.
اإنطلق  ت�شعني عامًا،  اأكرث من  الفار�شي منذ  الحتالل  تقع حتت  التي  الأحواز، 
اأبناءها بثورة جديدة، هي �شفحة جديدة من �شجلهم التاريخي امل�شرف، واحلافل 
الأ�شلوب  ذات  ميار�ض  الذي  الحتالل  هذا  الفار�شي.  الحتالل  على  بالثورات 
الأم  لغتهم  وحماربة  العرب،  ال�شكان  وتهجري  الدميوغرايف،  التغيري  ال�شهيوين: 
العربية  الأحواز  اإن دولة  واملاء.  النفط  الطبيعية، خا�شة  وال�شتيالء على ثرواتهم 
واإ�شتقالل  امل�شري،  تقرير  الثورة مطالبًا بحق  �شعبها عن  ي�شتكن  التي مل  املحتلة، 
والتعليم  العمل  فر�ض  اإيجاد  على  اأي�شًا  الأحواز  اأبناء  يجاهد  وطنه،  و�شيادة 
والعالج، علمًا اأن الفر�ض ي�شيقون بكل الو�شائل على الأحوازيني بحياتهم ورزقهم 
اأر�شهم  على  الفار�شي  لالإ�شتيطان  يتعر�شون  اأنهم  اأي�شًا  التاأكيد  مع  وم�شتقبلهم، 

الوطنية، كما يتعر�ض الأخوة الفل�شطينيني لالإ�شتيطان الكيان ال�شهيوين.
هناك بوادر فعلية تب�شر بالأف�شل يف العراق ولبنان والأحواز، واإذا ما حتققت 

فاإن امل�شرق العربي مقبل على تغيري حقيقي ل�شالح اأبناء هذه الأمة العربية.
وثابًا،  ي�شنعون حا�شرًا  والأحواز..الذين  ولبنان  العراق  و�شباب  ل�شبايا  حتية 

من اأجل م�شتقبل اأف�شل.

أ. علي المرعبي

العراق..لبنان..األحواز
على درب الحرية
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في هذا العدد

الجامعة العربية تدين 
اإلنتهاكات الدبلوماسية 

االيرانية

فلسطني 
بالقلب .. و أبو 
عمار بالذاكرة

دول  بني  اإتفاقيات  حتكمه  النيل  نهر  اإن 
فيه،  املختلفة  الإ�شتخدامات  تنظيم  يف  احلو�ض 
ومن َثّم اأي ت�شرف لإثيوبيا باإرادة منفردة يعترب 
احللول  لذلك  الدويل،  القانون  لقواعد  خمالفة 
املجتمع  يف  الدول  بني  منازعات  اأي  يف  ال�شلمية 
طريق  عن  تكون  ال�شلمية  والت�شويات  الدويل 
التفاو�ض وهذا ما قامت به م�شر، والآن تقف يف 

طريق م�شدود.
املبداأ  هذا  مع  يتنافى  اإثيوبيا  �شلوك  بداأ  وقد 
بعد تن�شلها من التفاهمات التي كانت قائمة قبل 
العام 2011 مع ال�شودان وم�شر فيما يتعلق بالنيل 

ال�شرقي .

ك������وم������ون������ة وث���������������ورة ال�����ت�����ح�����ري�����ر ال�����ع�����راق�����ي�����ة 
ت����������������������دق أب��������������������������������واب ال�������������ح�������������ري�������������ة ب���������ب���������غ���������داد



انقسام الحراك الشعيب في الجزائر بني رافض و مؤيد 
12 ديسمرب  يزيد من توتر الوضع في البالد النتخابات 

م��������س��������ت��������ق��������ب��������ل ب�������������ق�������������اء ال������������ن������������ظ������������ام اإلري��������������������������ري 
ف�������������������ي ض�������������������������وء ال��������������م��������������ت��������������غ��������������رات ال�������������راه�������������ن�������������ة

فرن�شا و الحتاد الوروبي 5 يورو   كندا و اأمريكا: 5 دولر 
الدول العربية: 

م�شر: 12 جنيه    ال�شعودية: 10 ريال    الكويت: 2 دولر    البحرين: 1 دينار    المارات: 10 درهم    ُعمان: 1 ريال    اليمن: 100 ريال    �شوريا: 60 لرية   لبنان: 2000 لرية    
الردن: 1 دينار    فل�شطني: 2 دولر   ليبيا: 5 دينار    اجلزائر: 5 دينار    املغرب: 35 درهم    تون�ض: 3 دينار

ر�شوم ال�شرتاك: 60 يورو �شنويا  - دول اأوروبا  96 يورو �شنوياً -  باقي دول العامل 120 دولر  ) ا�شعار ال�شرتاك �شاملة  ر�شوم الربيد(

ثمن الن�شخة
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»نريد وطنا«.. تهز عروش الديمقراطيات الحمراء
ثورة »التحرير«.. الجمهورية الخامسة

الثورتني العراقية واللبنانية  
في مواجهة  التحدي االيراني

 المشهد العراقي: إعتصام وعصيان مدني عام     

ان�����ه�����ارت واه��������زت ص�������ورة ال����م����ق����ّدس ال�����ي ك��ان��ت 
س�������ائ�������دة ح�������ى ق�����ب�����ل اي�����������ام م�������ن ان��������������دالع ال������ث������ورة 

ال�����ن�����ض�����ال  ل������ح������رك������ة  االول  ال���������ع���������ام  ال������م������ؤت������م������ر 
ال��������ع��������رب��������ي ل������ت������ح������ري������ر االح����������������������واز ف����������ي ه������ول������ن������دا

ريهام عبد الغفور:
تمردت على 
مالمحي بأدوار 
جديدة وغر 
متوقعة

أمريكا تشرعن إحتالل فلسطني والجوالن

هادف علمي  جهد   : المستقبالت  دراسات 

مجسمي للجالبوت 
أهدي إلى الملكة 

إلزيابيث أثناء زيارتها 
لقطر

أحمد الصائغ

أن�������اق�������ة   :2020 ل�������ش�������ت�������اء  ال����������ي����������دوي����������ة  ال�������ح�������ق�������ائ�������ب 
م�����ن�����وع�����ة اش�����������ك�����������ال  و  ان����������������������واع  و  م�������������ودي�������������الت  و 



عاديا.  املا�شي  اأكتوبر  من  الأول  �شباح  يكن  مل 
اأقدام  حتت  الطرقات  غبار  وت�شاعد  نخيله  اإهتزت 
اأ�شواتهم يف كل زوايا  املوتورين وهم ي�شرخون باأعلى 
العقد  ي�شهدوا حروب  "نريد وطنا". �شباب مل  العراق 
حتت  العرب"  لـ"جمجمة  املدوي  وال�شقوط  املا�شي، 
هذا  حتت  ولدوا  لكنهم  الأمريكي،  الحتالل  �شنابك 
يتو�شدون  للر�شا�ض،  العارية  �شدورهم  اأفردوا  القهر. 
حم�ض �شجاعة جمردة من اأي غطاء اأو اأي درع، حم�ض 
هذا  يف  ال�شابقني  لي�شوا  الأمل.  ببع�ض  تتدرع  اأج�شاد 
اأبدا.. اأباة  لكنهم  جبناء،  اأبدا  يكونوا  ومل  الطريق، 
وعندما  حقي"،  اآخذ  "نازل  واحدة  بحنجرة  �شدحوا 
ل  فالدماء  ن�شتخدم،  لغة  اأية  نبايل  ل  الأمل  يعت�شرنا 

تعرف الف�شحى. 
كل  �شقطت  مثلما  كلها،  الرهانات  وت�شاقطت 
الأقنعة، وبقيت حقيقة واحدة ما زالت تر�شم مالحمها 
حقيقية  ممار�شة  بني  �شراع  اإنه  ال�شاحات:  على 
تكري�ض  وبني  قمعها،  الحتالل  حاول  للدميقراطية 
القاب�شون على جمر النظام  زائف لها ما زال يلتحفه 

احلاكم يف العراق.

أ.لهيب عبدالخالق

السياسة

تباينت امل�شميات التي و�شمت التظاهرات املليونية 
التي �شجت بها �شوارع املدن العراقية من �شمالها اإىل 
ال�شباب"،  فـ"ثورة  ت�شرين"،  "ثورة  مبتداها  جنوبها، 
اإىل  ت�شري  وهي  البي�ض"  القم�شان  "ثورة  ومنتهاها 
لقد  ثورة.  اأية  يف  املعادلت  كل  يقلبون  الذين  الطلبة 
�شهيد   400 نحو  التي ح�شدت  النتفا�شة  فاجاأت هذه 
كل  معتقل،  اآلف   5 ونحو  جريح  األف   16 من  واأكرث 
فهي  واجليوا�شرتاتيجة،  اجليو�شيا�شية  احل�شابات 
الأوىل التي تطالب بتغيري �شيا�شي مهم: اإ�شقاط النظام 
وتلك  والق�شائية،  والت�شريعية  التنفيذية  وموؤ�ش�شاته 

التي كانت تتقن �شرقة املال العام وت�شطهد ال�شعب.
خطابها  العراقية،  الهوية  ت�شرين"  "ثورة  حملت 
رد  وا�شتطاعت  فئوي،  ول  طائفي  ل  بامتياز  وطني 
ت�شتطع تلك الأحزاب  الأحزاب عن ركوب املوجة، ومل 
عن  حرفها  وق�شوتها،  بعنفها  اليائ�شة  وحماولتها 
احلراك  اأن  اجلديدة،  الأجيال  اأدركت  لقد  م�شارها. 
ال�شعبي هو الوحيد لإنقاذ العراق وتدمري اجل�شر الذي 
املنطقة  اإىل  ال�شفوي  م�شروعها  ملد  اإيران  ت�شتخدمه 
يريدون  بل  احلكومة،  تغيري  يكفيهم  يعد  ومل  العربية. 
الأمريكي،  الحتالل  به  جاء  الذي  النظام  اإ�شقاط 
واإزالة الهيمنة الإيرانية )اإيران برا برا(. وقد اأ�شارت 
"التظاهرات يف  اأن  �شحيفة كومري�شانت الرو�شية اإىل 
واأدركت  الإيراين"،  النفوذ  من  التخل�ض  تريد  العراق 
املرتبط  الديني  بالنظام  التي جاءت  املتحدة  الوليات 

باإيران اإىل احلكم، اأنه مل يعد ممكنا بقائه.
املفكر  اأطروحة  ت�شرين"  "ثورة  اأ�شقطت  لقد   
الأمريكي  التوجه  ب�شاأن  بريجن�شكي  زبيغنيو  الأمريكي 
ال�شرق  منطقة  وترك  الآ�شيوي  العمق  �شوب  املخادع 
ما  الأر�ض  على  يقود  الفار�شي"  لـ"الوكيل  الأو�شط 
الإدارة  واأدركت  الأرهاب(.  على  )احلرب  ي�شمى 
يقول  كدولة".  ببطٍء  يف�شل  العراق   " اأن  الأمريكية 

اخلبري ال�شرتاتيجي مايكل نايت�ض من معهد وا�شنطن 
تغيرٍي  اإحداث  من  بد  "ل  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات 
�شيا�شات  طبيعة  �شعيد  على  العراق:  يف  جوهري 
امل�شروع  غري  والنفوذ  امل�شت�شري،  والف�شاد  الأحزاب، 
اخلارج،  من  املدعومة  امليلي�شيات  متار�شه  الذي 
امل�شروقة  اإمنا  �شكٍل  باأف�شل  املزّورة  والنتخابات 
ل  املتحدة  الوليات  اأن  م�شيفا  فاأكرث"،  اأكرث  متاًما 
بنتها  التي  الظل  "دولة  مع  م�شاحلها  اإنقاذ  ت�شتطيع 
اإيران، فاإيران ت�شيطر على احلكومة العراقية يف اأعلى 
الإيراين  "النفوذ  اأن  على  نايت�ض  وي�شدد  م�شتوياتها". 
على  الإيراين  الثوري  احلر�ض  �شيطرة  حد  اإىل  ي�شل 
العراقية،  احلكومة  فح�شب،على  التاأثري  ولي�ض  الدولة 
اأن تربحه الوليات املتحدة من خالل  فال �شيء ميكن 
بغداد،  يف  اإيران  عليها  ت�شيطر  حكومة  لدعم  الدفع 

لكنها قد تخ�شر الكثري عرب ذلك".
رمبا كانت تلك الن�شيحة التي دفعت وا�شنطن اإىل 
بدء حملة ت�شريبات تك�شف عمق "دولة الظل" الإيرانية 
ال�شيا�شية  الأمنية،  م�شتوياتها:  كل  يف  العراق،  يف 
ولن  كثريا،  متاأخرا  جاء  ك�شف  وهو  والقت�شادية، 
اأو�شطية  ال�شرق  ال�شعوب  ثقة  ا�شتعادة  يف  عليه  يعول 

بال�شيا�شة الأمريكية يف املنطقة. 
الطائفية  مالمح  كل  ت�شرين"  "ثورة  ن�شفت 
فاملتظاهرون  الحتالل،  دولة  ر�شمتها  التي  والعرقية 
جيل لينتمي ملذهب اأو قومية اأو مدينة دون اأخرى، بل 
بـ"نريد  عنه  عربوا  الذي  والهدف  الهوية  موحد  جيل 
اأعمار  تراوحت  خارجية.  اأجندات  لحتكمه  وطنا" 
املتظاهرين الذين كانوا راأ�ض حربة للثورة بني 15 اإىل 
30 عاما، ومل تلبث اأن ان�شمت اإليهم كل فئات ال�شعب 
من الذين يعانون الظلم واجلوع والفقر ب�شبب �شيا�شة 
خمتلف  اإىل  ينتمون  وهم  واملجرم،  الفا�شد  النظام 
الع�شائر العراقية ومن كل املدن. لديهم درجة عالية من 
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الوعي برف�ض التدخالت اخلارجية ورف�ض التبعية لأية 
دولة اأجنبية، بهدف اأن يكون العراق م�شتقال يف اإرادته 
ال�شيا�شية، ولديهم وعي بـ"املكون" الذي كانوا يعتقدون 
اأنه حا�شن للم�شروع الإيراين واأحزاب ال�شلطة، فذابت 

الطوائف يف الن�شيج والهوية العراقية البحتة.
وتعرية  الوطني  اخلطاب  توحيد  الثورة  ا�شتطاعت 
الدولة  واإ�شقاط  الحتالل،  ل�شكل  ال�شيا�شي  الغطاء 
الدينية ورموزها، وبالتحديد �شكل نظام "ولية الفقيه" 
احلوزات  يف  ممثليها  عرب  فر�شه  اإيران  حتاول  الذي 
والأحزاب املدعومة منها. واجتمعت اإرادة املتظاهرين 
طرد  على  واأجمعوا  قن�شلياتها  فهاجموا  اإيران  �شد 
التي  وال�شيا�شية  الدينية  رموزها  �شور  وحرق  اأتباعها 
كانت تغطي ال�شوارع، ليعيدوا للمدن �شفتها العراقية. 
اخلنادق:  بني  الف�شل  من  الثورة  هذه  متكنت  لقد 

ال�شعب، مقابل احلكومة وقواتها.
والهوية  الوطني  احل�ض  اإحياء  املنتف�شون  اأعاد 
الفعل  يف  ت�شاعدا  ثورتهم  وبلورت  اجلامعة،  الوطنية 
انتفا�شة، فثورة �شاملة،  اإىل  الثوري، فمن احتجاجات 
اإىل  و�شول  املدين  الع�شيان  مرحلة  يف  الدخول  ثم 
الذين  ال�شباب  اأن  يعني  مما  مهم،  وهو  الإ�شراب 
اأيقن  لقد  اأهميتها.  يعرفون  ال�شاحات  هذه  يقودون 
�شوى  خ�شر  مما  اأكرث  يخ�شر  لن  اأنه  العراقي  ال�شعب 
التي  هي  والأحزاب  احلكومة  واأن  تقاع�ض،  اإذا  حريته 
وي�شلون  ال�شوارع  املتظاهرون  يقطع  عندما  تخ�شر 
احلياة. مت�شكوا بخطاب التغيري ال�شامل رغم ت�شاعد 
والقتل،  والعتقال  اخلطف  عمليات  وارتفاع  العنف 
وا�شتخدام اأ�شلحة حمرمة)غاز ال�شارين( الذي اأكدت 
اأمنية  "عنا�شر  قبل  من  ا�شتخدامه  الدولية  املنظمات 

غري معروفة".
الأمنية  القوى  حقيقة  عن  الغطاء  ذلك  اأ�شقط 
الدفاع  وزارتا  فبدت  العراقية،  الدولة  على  املت�شلطة 
تعرتفان  وهما  قوة،  كل  من  عاريتان  والداخلية 
ول  العراق  ي�شتوردها  "مل  امل�شتخدمة  الأ�شلحة  باأن 
ويقتلون  يقن�شون  "الذين  واأن  تر�شانته"،  يف  موجودة 
العراقية" التي �شدرت  القوات  لي�شوا من  املتظاهرين 
باأن  اعرتافا  ذلك  كان  النار.  اإطالق  بعدم  اأوامر  لها 
هي  اإيرانية  عنا�شر  بل  باإيران،  املرتبطة  امللي�شيات 
القوات  واأن  العراقي،  الأمني  القرار  ت�شيطر على  التي 
"ماريونات" ل  �شوى  لي�شت  الر�شمية  العراقية  الأمنية 
كينونتها.  عن  الدفاع  حتى  ت�شتطيع  ول  اأمرها،  متلك 
ال�شامل  التغيري  على  املتظاهرين  اإ�شرار  ذلك  وعزز 
املطالب  اأن  ال�شعب  وعى  لقد  النظام(.  )�شقوط 
القوى  النظام، وحتولت  بتغيري  اإل  تتحقق  لن  ال�شعبية 
اأن القوتني اللتني  "عدو لل�شعب"، كما بدا  اإىل  الأمنية 
ت�شلطتا على العراقيني )اأمريكا واإيران( لي�شتا بالقوة 
ال�شعبي  املد  ت�شاعد  من  مرعوبتان  واأنهما  الكافية، 
واأن  فر�شتاه،  الذي  وللنظام  لوجودهما  الراف�ض 

قدرتهما على الرد غري متوازنة.
زحف  اأمام  تزعزع،  القوى  ميزان  اأن  ذلك  ويوؤكد 

ال�شيا�شات  لف�شل  نتاجا  جاءت  التي  واملطالب  ال�شارع 
كان  لقد  ال�شيا�شية،  النخب  وف�شاد  الإ�شالح  وف�شل 
بهم.  فا�ض  اإن  ما  وانفجر  يغلي  بركانا  العراقيني 
اجلياع،  بثورة  الثورة  هذه  ن�شمي  اأن  هنا  ولميكن 
ال�شعب  طبقات  خمتلف  �شملت  خرجت  التي  فالفئات 
اأن  يوؤكدون  اأمريكا  ا�شرتاتيجيي  اأن  رغم  العراقي، 
القت�شادي  للحرمان  طبيعية  نتيجة  "الحتجاجات 
الذي عانى منه ال�شعب"، لكنهم يقرون باأن "احلراك 

هذه املرة اأكرث خطورة على النظام الإيراين". 
يف  الثوري  املد  ت�شاعد  اأمام  عاملي  �شمت  ومع 
التفاف  على  يوؤثر  مل  العامل  هذا  اأن  جند  العراق، 
واقعا  خلقت  التي  ومطالبها  التظاهرات  حول  ال�شعب 
جمهوريتهم  �شنعوا  لقد  للوراء:  العودة  بعده  ميكن  ل 
التظاهرات  �شلمية  على  وحافظوا  اخلا�شة،  اخلام�شة 
وافتدوا اأهدافهم الوطنية باأنف�شهم، كانوا كتلة واحدة 
م�شتحكمة  ظاملة  عاتية  قوة  اأمام  كال�شخرة  �شامدة 
خمبئها  يف  احلاكمة  ال�شلطات  وحا�شروا  بالبالد. 
)املنطقة اخل�شراء(، و�شارت �شدورهم العارية تخيف 

حتى مطلقي الر�شا�ض احلي عليهم.
حاولت  التي  املوؤامرة  نظريات  كل  اأي�شا  توؤثر  ومل 
"البعبع" يثري  اإل�شاقها بالثورة، ومل يعد هذا  ال�شلطة 
انتباه اأحدا اأو يخيفهم، فقد ح�شموا اأمرهم وا�شتطاعوا 
التاأثري  حاولت  التي  الغربية  ال�شرتاتيجيات  مواجهة 
الأمم  ح�شاباتهم  من  اأ�شقطوا  اأنهم  حتى  عليهم، 
املجازر  اأمام  الباهتة  تقاريرها  رف�شوا  التي  املتحدة 
على  قادرون  اأنهم  موؤكدين  النظام،  يرتكبها  التي 

ا�شتعادة حقوقهم.
وينظر اإىل اأن "ثورة ت�شرين" اأنها جاءت بعد ثورة 
ال�شودان  بوتفليقة، فثورة  اأ�شقطت حكم  التي  اجلزائر 
التي  لبنان  ثورة  ثم  الب�شري،  نظام  اأ�شقطت  التي 
اأ�شقطت حكومة احلريري، ثم بركان العراق ال�شعبي، 
وبروز موؤ�شرات لقيام ثورات اأخرى يف املنطقة العربية، 

وتال ذلك اندلع الحتجاجات ال�شعبية يف اإيران )ثورة 
الوقود(. 

 ،)Domino Theory( الدومينو  نظرية 
وليبيا  وتون�ض  م�شر  حكومات  وفقها  ت�شاقطت  التي 
نف�شها  تفر�ض  فاليمن،  �شوريا،  يف  احلرب  واندلع 
كل  واقع  اختالف  رغم  الأو�شط،  ال�شرق  يف  جمددا 
يجمعها  يكاد  الثورات  هذه  كل  لكن  حدة،  على  دولة 
وارتباط  الديني  النظام  :رف�ض  هو  واحد  حمور 
والوليات  اإيران  وبخا�شة  باأجندات خارجية،  الأنظمة 
عقود  بنتاها عرب  التي  الهياكل  انهارت  اللتني  املتحدة 
وت�شدير  ا�شرتاتيجيتهما  مرتكزات  لرت�شيخ  طويلة 

م�شاريعهما، و�شقوط كل ما ميت لهما ب�شلة. 
ما  ويقول:  �شره  يف  الآن  ي�شحك  من  هناك  لعل 
النزع  ال�شعبي حتى حدود  التحدي  الإفراط يف  جدوى 
التحدي  ترى يف هذا  ال�شاعدة  الأجيال  لكن  الأخري؟ 
مفاهيم  �شقطت  لقد  وحقوقها.  لكرامتها  ا�شتعادة 
�شدرتها  التي  لل�شعوب  "احلرية"  و  "الدميقراطية" 
ال�شعوب  واأدركت  الأو�شط،  لل�شرق  الغربية  الأنظمة 
من  مظهر  كل  عن  وبعدها  املفاهيم  هذه  ديكتاتورية 
مظاهر حقوق الإن�شان. بل اإنها كانت �شكال جديدا من 
ال�شعوب  وبداأت  م�شاحله.  لتاأمني  اجلديد  ال�شتعمار 
مل  وحريتها،  اخلا�شة  دميقراطيتها  ت�شنع  الثائرة 
"قيام  بني  "الأعراف"  منطقة  يف  طويال  وقتا  تاأخذ 
"ال�شعب  اخلا�ض  قانونها  وو�شعت  و�شقوطها"،  القوة، 

اأ�شل ال�شلطات واأ�شل التغيري". 
"نريد وطنا" كلمتان بحجم ال�شماء، هزتا عرو�ض 
الوطن  �شكل  و�شمت  التي  الدامية  الدميقراطيات 
ثورة  تلك  والظلم..  القهر  و�شيا�شات  الدماء،  باألوان 
دا�شت على اجلمر �شنينا عجافا، ر�شمت على جدران 
�شجونها �شم�شا كبرية، وك�شرت كل احلواجز واخلوف 

لتوؤوب اإىل اإن�شانيتها.



جتارب  وحقل  ميدانا  البلدين  من  واتخذت 
اإرهابية  لع�شابات  وغزوا  بالوكالة  بحروب 
ار�شه  من  اجزاء  اإحتلت  العراق،  يف  داع�شية 
ونهبت ثرواته، �شاغتها قوى عاملية واقليمية ول 
ميكن تربئة ايدي خفية داخل النظام الطائفي 
وت�شفية  القذرة  ال�شياغة  تلك  يف  العراق  يف 
احل�شابات مل�شالح مذهبية �شيقة، قتلت مئات 
خارج  املاليني  وهجرت  �شكانهما  من  الآلف 

مدنها.
احزاب  وت�شلط  الزمات  من  �شنوات  وبعد 
وتنذر  الغا�شبة  اجلماهري  تثور  الطائفية، 
املت�شدعة  والدولة  الف�شاد  جدار  ب�شقوط 
العراقيني  يقتل  كاد  الذي  الطائفي  والزمن 

تدفق  واإن  فار�شية؟  اإمارة  العراق  من  ويجعل 
ال�شبان اللبنانيني اإىل �شاحات و�شوارع التظاهر 
والحتجاج  ينذر ب�شقوط جدار الف�شاد والدولة 
عقود  خم�ض  منذ  الطوائف  وخيمة  املت�شدعة 
اإرادة  وت�شلب  اللبنانيني،  تقتل  كادت  التي 
لبنان. ول نغايل اذا قلنا اإن عراقًا جديدًا يولد 
والق�شاء  الفا�شلة،  ال�شيا�شية  العملية  ب�شقوط 
والمني  ال�شيا�شي  اليراين  الوجود  على 
دولة  من  باأقل  يقبل  ولن  واذياله،  وملي�شياته 
مدنية دميقراطية ع�شرية تقوم على ال�شفافية 
ول  العراق.  لدولة  وال�شيادة  والكفاءة  والنزاهة 
يولد  جديدًا  لبنانًا  اإن  قلنا  اإذا  كذلك،  نغايل 
الطائفية  الأعرا�ض  اإىل  ي�شتدعى  اأن  ويرف�ض 
من  باأقل  يقبل  لن  واإنه  وجمازرها،  بولئمها 
دولة القانون والنفتاح والق�شاء امل�شتقل للبنان، 
الهيمنة  ترف�ض  ع�شرية  مدنية  وطنية  بدولة 

الجنبية والبتزاز ال�شيا�شي.
ت�شرين  ثورة  اأن  القول،  ي�شح  لذلك   
الكرامة، تب�شر بولدة جديدة. ل تريد النت�شار 
تريد  الآخر.  املذهب  ول  الأخرى  الطائفة  على 
والتقدم  العمل  اأمام �شعوبنا فر�ض  تعليمًا يفتح 
والإبداع، تريد �شرطيًا يعمل حتت �شقف القانون 
وحمكمة عادلة. تريد دولة طبيعية وع�شرية ل 
اأهلية، ول تنجب  تعي�ض دائمًا على �شفري حرب 
النا�شفة.  والأحزمة  والنتحاريني  اليائ�شني 

 تفجرت الثورتان العراقية واللبنانية ب�شورة 
بزخم  الثاين  �شهرهما  دخلتا  م�شبوقة،  غري 
�شاحات  يف  م�شاءا  واأ�شد  اأعلى  وباإ�شرار  اأكرب 
ال�شاحات  على  لل�شيطرة  والعت�شام،  التظاهر 
ال�شلطة  وغطر�شة   همجهية  بتحدي  واجل�شور 
وميادينها  �شاحاتها  اىل  اإن�شمت  الطائفية، 
واأجيال  فئات  خمتلف  الثائرة  حمافظاتها  يف 
التابعني  باإ�شتثناء  واللبناين،  العراقي  ال�شعبني 
الفا�شيني،  النظامني  ذيول  من  بهم  واملغرر 
واآلف  �شهيد   300 من  يقرب  ما  �شقوط  برغم 
بر�شا�ض  العراقية  العز  �شاحات  يف  اجلرحى 
القنا�شة و الجهزة المنية وامللي�شيات اليرانية 

ال�شائبة.
بني  للمقارنة  يغري  ما  ثمة  اأن  واحلقيقة 
ثورتي العراق ولبنان ال�شعبيتني البا�شلتني، ذلك 
ال�شقيقني، يخ�شعان  العربيني  البلدين   ان كال 
اىل نظام املحا�ش�شة الطائفية خالل ال�شنوات 
يف  تورما  ال�شعبان   و�شهد  املا�شية،  والعقود 
الهوية  اإبتالع  حد  والعرقية  املذهبية  الهويات 
تعت�شرهما  البلدين  وكال  اجلامعة،   الوطنية 
جراء ذلك اأزمات )ماء وكهرباء وتعليم و�شحة 
وانت�شار  الف�شاد  وتف�شي  مدمرة  حتتية  وبنى 
اليرانية  ال�شرعية  غري  والهجرة  املخدرات 
والفغانية اىل و�شط وجنوب العراق واىل �شورية 
خارج  تعمل  م�شلحة  ملي�شيات  وحتكم  ولبنان( 
اإرادتها، تعتقل وتخطف وتقتل، ف�شال عن ذلك، 
دولية  قوى  لتاأثريات  يخ�شعان  البلدين  فاإن 
وا�شتقاللهما  ارا�شيهما  اإ�شتباحت  واقليمية 

د. خليل مراد

السياسة

ال������������ث������������ورت������������ني ال����������ع����������راق����������ي����������ة وال�������ل�������ب�������ن�������ان�������ي�������ة  

ف�����������ي م����������واج����������ه����������ة  ال���������ت���������ح���������دي االي�����������ران�����������ي 

العدد DECEMBRE 816 / كانون االول 2019



    نائب رئي�ض املجل�ض العربي 
       لالأكادميني و الكفاءات

نريدها دولة املواطنة ل دولة التبعية والف�شاد!!.
ما يجري يف العراق ولبنان ي�شتحق التوقف 
نهر  اإعتقال  ميكن  ل   ، اجلميع  قبل  من  عنده 
ال�شلطة  وعنجهية  القوة  بلغت  مهما  التاريخ 
دون  اجلميع  مراأى  امام  الدم  ونزف  القتل  يف 
و  والممية  الدولية  الفاعلة  القوى  تتحرك  ان 
وال�شتهتار  العدوان  لهذا  حدا  لت�شع  العربية 
بحياة و مقدرات ال�شعوب. حيث ا�شبح وا�شحا 
امام مراأى العامل، اأن اإيران تبدو اخلا�شر الكرب 
بعد ان اغت�شبت الفراغ الوطني خالل العقدين 
على  الع�شية  القوية  القالع  بناء  يف  الخريين 
ودمويا  لبنان  تعامال خ�شنا يف  راأينا  الخرتاق، 
يف العراق، وهي تهدد ان تراق دماء غزيرة اإن 
وتوا�شل م�شريتها  تتقدم  ان  الثورتني  قدر لهذه 
الدويل  والدعم  العطف  وتلقى  اهدافها،  �شوب 
والن�شاين، وقدرتهما يف اإ�شقاط قوى ال�شتبداد 
رياح  فاإن  واملتحكمة،  احلاكمة  والعمالة 
معامله  ير�شم  فيه،  ريب  ل  اآت  التغيريالثوري 
ال�شباب الثائر والواعي وامل�شحي، الذي يرف�ض 
وير�شي  الو�شاع  وي�شحح  والهيمنة  الظلم 
جتربة دميقراطية جديدة ينعم اجلميع بالأمن 

وال�شالم  ومب�شتقبل واعد. 
يتذكروا  اأن  الإيرانيني  امل�شوؤولني  وعلى   
بال  ذهب  والإحتواء  وال�شم  الحتالل  عهد  اأن 
العظمى  الدولة  ال�شوفياتي  الحتاد  واأن  رجعه، 
الف�شل  ب�شبب  اإنهارت  الع�شرين  القرن  خالل 
القت�شادي، ورف�ض القراءة يف م�شاعر النا�ض. 
لأزلم  واجل�شع  والبتزاز  واجلوع  الفقر  وتف�شي 
ببحبوحة  والعي�ض  الموال  بنهب  ال�شلطة  واأولد 

الرثاء. 

والعراق،  لبنان  يف  الثائر  العربي  ال�شباب 
واإراداتهم  الغنية  وخميالتهم  الذكية  بهواتفهم 
والوهام  الطائفية  جدران  ي�شقطون  ال�شلبة  
الفار�شية، حيث يرف�ض منطق التاريخ، ان دولة 
دولة  ظل  يف  عميقة  دولة  لنف�شها  تبني  جارة 
الزائف  والعالم  ال�شكليات  ال  منها  يبقى  مل 
وال�شحك على الذقون وهي ت�شرق وتنهب اموال 

العراق.
الثورة يف العراق ولبنان تفجرت يف حلظتني 
الهالل  اإ�شرتاتيجية  و�شل  لتطويق  تاريخيتني 
املتو�شط  بالبحر  اإيران  يربط  الذي  الفار�شي 
لدرجة  ولبنان  و�شوريا  العراق  المتداد يف  عرب 
على  يخ�شون  بالأوهام  الغارقني  زعمائها  جتعل 
ب�شيحات  تته�شم  التي  الكارتونية  هياكلهم 

خوفا  الفا�شيني  اإيران  زعماء  فريجتف  الثوار، 
من اإنفالت الأوهام التي قادتهم للتدخل  خارج 
يف  الحداث  فتطور  اجليوبولتيكي،   املنظور 
اأمام هذا  الإيرانية  القيادات  اأن  توؤ�شر  املنطقة 
التطويق  الثوري يف ماأزق خطري، لي�ض معروفًا 
اأ�شّرت  اإذا  �شعبة  خياراتها  لكن  الآن،  نتائجة 
منطق  واإ�شالح  وتطويع  تعديل  رف�ض  على 

النظام التو�شعي. 
لعّل ما تبقى اأمام هذه القيادات هو الرهان 
ولية  على  ترامب  دونالد  ح�شول،  عدم  على 
رئا�شية ثانية. وحتى اإذا مل يح�شل دونالد ترامب 
المريكية  املوؤ�ش�شة  و�شعت  ثانية،  ولية  على 
ايران  نحو  وا�شحة  �شيا�شة  واملدنية  الع�شكرية 
وممار�شة  الع�شكري  واخلنق  الردع  قوامها، 
العقوبات،  عرب  القت�شادية  ال�شغوط  اأق�شى 
ال�شرورة،  اقت�شت  اإذا  لإجراءات  والتاأهب 
احلرب.  اىل  الجنرار  عدم  على  والإ�شرار 
القت�شادية  العقوبات  �شتبقي  �شيا�شة  هذه 
اأو  اإيران  تتحّر�ض  مل  ما  ثابتة،  ايران   على 
ال�شرق  يف  الأمريكية  بالقوات  اأذرعتها  اأحد 
حازما،  عليها  الرد  �شيكون  عندها  الأو�شط، 
معاهدة  من  باخلروج  توعداتها  تنفذ  مل  وما 
وخا�شة   NPT النووية  الأ�شلحة  انت�شار  منع 
ان املوقف الوروبي والدويل ل ي�شري ل�شاحلها 
فاإنها  �شتخ�شع اىل ح�شار وعزلة دولية. وهذا 
والعراقية  اللبنانية  الثورتني  م�شرية  يدعم 
لتقليم اأظافر اأذرعها يف هاتني الدولتني، وهذا 
نحو حتويل  تعمل  التي  ايران  ف�شل خطط  يعني 
�شالح  لإنتاج  اليورانيوم  تخ�شيب  عن  النظار 
نووي، ويعني انها اأوقعت نف�شها يف ورطة وماأزق 
العقوبات  ب�شبب  اأو  الداخلية،  �شيا�شتها  ب�شبب 
طّوقت  واإذا  وماأزقها  ورطتها  فهذه  الأمريكية، 
التو�شعّية،  الإقليمّية  �شيا�شاتها  ب�شبب  نف�شها 
فاإن ما فعلته عملّيًا هو تطويق نف�شها واأذرعتها. 
حل  يف  ارتدادية  لهزات  عر�شة  ايران  �شتكون 
عن  الدفاع  على  عجزها  او  النووية  ازمتها 
الهزمية  قائمة  �شيت�شدرون  الذين  حلفائها 

بنتيجتها. 
يف  الثوري  احلراك  ديناميات  اإن  واخريا   
ندرى  ول  بداياته   يف  يزال  ول  ولبنان  العراق 
لبنان  ان  املوؤكد  ولكن  الحداث؟  تتطور  كيف 
بكل  وا�شتمرارهما  ثورتيهما،  بعد  والعراق 
عنفوان لن يظال على ما كانا من قبل )وهيهات 
الوراء( كما قالها  ال�شاعة اىل  ان تعود عقارب 
تاأميم  بعد  اهلل،  رحمه  العراق  حكماء  احد 

العراق لرثوانه النفطية عام 1972
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السياسة

 المشهد ال��ع��راق��ي: إع��ت��ص��ام وع��ص��ي��ان م��دن��ي ع��ام      

  أ.د. مزهر الدوري

مقدمته  ويف  العراق  ال�شيا�شي يف  امل�شهد  ان    
و�شريع  ايجابي  ب�شكل  الن  يتطور  بغداد  العا�شمة 
النتماءات  كل  جتــاوزوا  الذين  املنتف�شني  ل�شالح 

الطائفية واحزابها. 
اإن ما يجري اليوم يف العراق وخا�شة العا�شمة 
مو�شوعي  رد  هو  اجلنوبية،  واملحافظات  بغداد 
اأن�شاأها  �شيا�شية خاطئة  عملية  نتاج  على  و�شحيح 
حل  اأن  بعد  ال�شيت  �شئ  برامير  املــدين  احلاكم 

الدولة العراقية وجي�شها الوطني واجهزتها كلها.
الطائفية  والحـــــزاب  ــراميــر  ب �ــشــرع  بــعــدهــا 
والعمالء الذين جاوؤوا على ظهور دبابات الحتالل 
العراقية  الــدولــة  حــل  احــدثــه  الـــذي  الــفــراغ  مللئ 

وموؤ�ش�شاتها، 
على  اأقــيــم  م�شوه  جــديــدا  كيانا  باإ�شتحداث   
الــفــراغ  هــذا  مللئ  طائفية  حما�ش�شات  اأ�ــشــا�ــض 
الذي حقق لالأحزاب الطائفية الدينية طموحاتها 
وم�شاحلها واحكم �شطوتها، ومتكنها من الهيمنة 
على مقدرات العراق و�شعبه، وعززه تفاهم امريكي 
وما   2006 عام  متت  ر�شميه  اتفاقات  بعد  ايــراين 
الــعــراق  وا�شنطن  �شلمت  الــطــرفــني،  بــني  تــالهــا 
مبوجبها لإيران على طبق من ذهب بغباء �شيا�شي 
الق�شم  ان�شحاب  ل�شمان  معقول  اأو  منطقي  غري 

الأعظم من قواتها املحتلة من العراق.
العملية  هــذه  عــن  نتجت  التي  الــرتاكــمــات  ان 
الفا�شدة من اإلغاء لالإنتماء الوطني واحالل الولء 

الوطني  والولء  الكفاءة  ولي�ض  واملذهبي  الطائفي 
الذي اأنتج ا�شواأ مثال للدولة الدينية الفا�شلة.

الــــوزارات  الدينية  الحــــزاب  تقا�شمت  فقد 
عام  الربملان  �شرعه  داخلي  بقانون  واملوؤ�ش�شات  
القاعدة  الهرم حتى  قمة  املنا�شب من  وزع   2008
على اأ�شا�ض املحا�ش�شة، هذا القانون الذي �شرعه 
ومبخالفة  مبيت  خبيث  وبــهــدف  بق�شد  بــرملــان 
اأبطلت  الــذي  القانون  هــذا  لد�شتورهم،  �شارخة 
 2019/10/28 يف  قرارها  يف  الحتادية  املحكمة 
واعترب  القانون،  لهذا  ا�شتنادا  اأتخذ  ما  والغاء كل 

هذه التق�شيمات باطله وغري د�شتورية.
   لقد اأتخذت اأحزاب ال�شلطة هذه املحا�ش�شة 
مكاتب  لها  وان�شاأت  العام  املال  لإختال�ض  م�شدرا 
ومنافعها  ح�شتها  جلباية  وزارة  كــل  يف  مالية 
ـــذي لــن تــتــنــازل عنه،  الــتــي اأعــتــربتــهــا حــقــهــا، ال
املواقع  خالل  من  هائلة  مالية  لإمتيازات  اإ�شافة 
اخلدمة  وقوانني  للد�شتور  املخالفة  والت�شريعات 

الوظيفية.
الــتــي قــامــت يف املــحــافــظــات  ان النــتــفــا�ــشــة 
والتي  عام2014  ذروتها  وبلغت  الغربية  العربية 
والعزل  الق�شاء  باإنهاء  طالبت  �شلمية،  كانت 
والغنب والت�شلط الذي وقع عليها، جابهته ال�شلطة 
باأق�شى  املالكي،  نــوري  املجرم  عهد  يف  الطائفية 
اأدخلت  ان  بعد  ول�شيما  الثقيلة،  وال�شلحة  القوة 
داع�ض بخطة م�شبوهة، اأجه�شت النتفا�شة وكانت 

ح�شيلتها تدمري مدن وم�شحها بالكامل وتهجري ما 
غري  ن�شفهم  زال  ل  ان�شان  ماليني  اأربعة  يقارب 
م�شموح لهم بالعودة ملدنهم بل حتى لبيوتهم التي 

دمرت.
لذا وب�شبب تراكم الف�شاد وال�شتهتار مب�شالح 
لل�شباب  ول�شيما  والبطالة  الفقر  وزيــادة  ال�شعب 
املــجــالت  كــافــة  ويف  جميعا  اخلــدمــات  وتــدهــور 
الف  من  اكرث  العراق  ميزانية  مــوارد  رغم جتــاوز 

ملياردولر منذ 2003 وحلد اليوم
اإل اأن احل�شيلة كانت اإغتناء لل�شيا�شني ونهب 
للرثوات وت�شريعات لي�ض فيها وجه عدالة، اإ�شتفاد 
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منها اأغلب الذين ينتمون لالأحزاب الطائفية وموظفني وهمني، وم�شاريع وهمية على 
اأن وارد  125 مليار دولرًا رغم  الورق كلفت اخلزينة املليارات وديون خارجية بلغت 
قائمة  ا�شفل  يف  العراق  زال  ول  يوميا،  دولر  من)280(مليون  اكرث  اليومي  العراق 

الدول املتخلفة.
التبادل  حجم  يبلغ  حيث  لإيــران  تذهب  العراق  مــوجــودات  من  كبريًا  جــزء  اإن 
التجاري )12( مليار ميكن ان ي�شل اىل )20( مليار �شنويا ل�شالح ايران  كما �شرح 
الرئي�ض اليراين روحاين لقناة فرن�شا الدولية عام 2018 حيث ي�شتورد العراق اأغلب 
�شناعيه  ومنتجات  ومواد  وحبوب  وخ�شر  برتولية  وم�شتقات  كهرباء  من  احتياجاته 
وزراعية و�شحية ومعدات بناء و�شيارات، بل اأغلب احتياجاته ول�شيما بعد منع اإعادة 
تاأهيل وت�شغيل املعامل العراقية، بل ان العراق ي�شتورد من ايران حتى الب�شل والثوم، 
ماليه  موارد  توفري  من  ايران  ولتتمكن  الإنتاجية،  العراق  قدرات  كل  دمرت  بخطة 

ب�شبب العقوبات التي فر�شت عليها.
ماليني  لتهريب  لالإحتال  اإ�شافة 
بــو�ــشــائــل  طـــهـــران  اىل  الـــــــــدولرات 
اليــرانــيــة  الهيمنة  ولأن  مــ�ــشــبــوهــة، 
�شليماين  قا�شم  ممثلها  حتكم  وب�شبب 
احلاكم الفعلي يف العراق كما كان يفعل 
احلر�ض  جرنالت  وي�شانده  )برامير( 
الثوري والتابعني من م�شوؤويل الحزاب 
ال�شيطرة  يحكمون  الــذيــن  الطائفية 
عليه من خالل احل�شد ال�شعبي، الذي 
م�شلحا  ف�شيال  اربعني  من  اكرث  �شم 
اليرانية،  الفقيه  لولية  تابع  معظمها 
الذي تاأ�ش�ض بفتوى من املرجع ال�شيعي 
يف النجف عندما دخلت داع�ض، ورغم 
هو  الآن  اأنــه  اإل  ت�شكيله  ا�شباب  زوال 
القوة ال�شاربة بت�شكيالته املنت�شرة يف 
تختلف  ل  العربية  الغربية  املحافظات 
عن ما ي�شمى باحلر�ض الثوري اليراين، درب و�شلح مبختلف �شنوف ال�شلحة الثقيلة 
واخلفيفة، وهو الآن الدولة العميقة احلالية الذي ترتكز اليه ال�شلطة احلاكمة بل هو 

الذي يقرر ال�شيا�شة واملنهج.
ال�شعارات  فرغم  الــعــراق،  اليه  اآل  الــذي  احلــال  للقارئ  يعطي  امللخ�ض  هــذا 
ال�شلطة  على  انتف�شت  التي  هي  ال�شيعية،  الغلبية  ذات  املحافظات  فاإن  الطائفية 
ب�شبب الواقع ال�شيئ واملتدين واملعدوم ملتطلبات احلياة، اإ�شافة اىل البطالة والفقر 
والغناء الفاح�ض غري امل�شروع والنهب املنظم للرثوة على ح�شاب املواطن، فالب�شرة 
على �شبيل املثال والعمارة والنا�شرية والتي تنتج اأكرب كمية من البرتول حمرومة من 
هذه الرثوة وازدادت فقرا ومل يعد التاأميم الذي قام به النظام الوطني ال�شابق للرثوة 
النفطية عام 1972 مل يعد موجودا وعادت ال�شركات لنهب الرثوة النفطية من خالل 
ما �شمي بجولت املناق�شات للرتاخي�ض حلقول النفط العراقية، والذي اعاد رهن 

هذه الرثوة لل�شركات الجنبية مرة اخرى ب�شكل ا�شواأ واب�شع ظلما.
ي�شاف لد�شتور �شيئ كتب من ممثلي الحزاب الدينية الطائفية والعرقية ل ي�شلح 
بتعديل، اإمنا باإلغائه وت�شريع د�شتور ح�شاري يليق ب�شعب العراق، وقانون انتخابات 
وا�شح يلغي القانون احلايل، الذي ي�شمن لالأحزاب هيمنتها، وتاأ�شي�ض جي�ض عراقي 
وطني ولئه للعراق وحمايته، واعادة بناء العملية ال�شيا�شية على اأ�ش�ض وطنية، ت�شمن 

وحدة العراق وانتمائه العربي وانهاء التبعية لإيران وتواجد ملي�شياتها. 
ان الإلتفاف الذي حتقق والتاأييد الذي امتد اىل كل مدن العراق، والذي �شعاره 
نريد وطنا، نريد عراقا ح�شاريا مدنيا، لي�ض لالأحزاب والقوى التي ت�شرتت بالدين 
ل�شباب  وت�شحيات  غزيرة،  دماء  نزفت  التي  لالإنتفا�شة  الن�شر  �شمان  هو  مكانا، 
ثاأثريها  وانهاء  الطائفية  الحــزاب  وح�شار  بالتاأكيد،  ن�شراآت  اإجناز  على  �شمموا 
اىل  لتحويله  ال�شلمية  النتفا�شة  مكن  الذي  الن�شر  لهذا  مقدمات  هذا  كل  وفعلها، 

اعت�شام وع�شيان مدين عام.

ل�شت اأعرف هويتك، ول�شت على يقني ما هي جن�شيتك، دينك 
اأو مذهبك! لكن الذي اأعرفه اأّنك ُخلقت ب�شًرا، لديك اأهٌل، زوجٌة 
واأطفال، واإن مل تكن متزّوًجا، فمن املوؤكد لديك اإخوة واأخوات، 
اأقارب واأ�شدقاء، فيك من امل�شاعر واخلوا�ض الإن�شانية ما فينا، 
على الرغم من الوح�شية التي �شاهدتها اأعيننا واأنت تطلق النار 
على الأبرياء وترديهم الواحد تلو الآخر بدٍم بارد، وكان اأكرثهم 

اأطفال ومراهقني!  
مهاًل اأيها القنا�ض، هوؤلء لي�شوا جمرد اأعداد، لي�شوا اأرقاًما 
واأحا�شي�ض،  م�شاعر  ب�شرية من  ُكتل  اإنهم  و�شجالت،  دفاتر  على 
واأطفال،  وزوجة  اأهٌل  الدار،  يف  ينتظرهم  من  لديهم  مثلك  هم 
لديهم اأحبابهم الذين ينتظرون قدومهم �شاملني.. واحدهم رواية 
فيها ما فيها من ق�ش�ض و�شرّي عن جناحات وف�شل، عن لقاءات 
بحد  كياٌن  واحدهم  اأحزان..  ومثلها  اأفراٍح  �شاعات  وانك�شار، 

ذاته، واحدهم وطٌن يبحُث عن وطن.!
ُترّمل الن�شاء وتيّتم الأطفال، ما هو  ماذا قلت لنف�شك واأنت 
�شعورك عندما ت�شمع نحيب اأُّم ثكلى موجوعة بفقد ابنها ال�شاب، 
واأن  اإىل عرو�شته،  اأن تزّفه عري�ًشا  التي طاملا حلمت  ذلك البن 
حتت�شن اأولده يوًما؟! ماذا اأح�ش�شت واأن ترى دمعة رجل اأو �شيخ 
للحظة  اأما تذكرت  الرتاب؟!  فلذة كبده حتت  يواري  عجوز وهو 
اإخوتك  واأبيك؟ وجه  اأّمك  اأ�شبعك على الزناد، وجه  واأنت ت�شع 
هذه  بكل  اأتيت  اأين  من  قريب؟  اأو  لك  �شديٍق  وجه  واأخواتك، 
الق�شوة لتطلق النار على اأنا�ٍض ُعّزل خرجوا ليطالبوا بوطٍن اأف�شل 
لي�ض اإل؟! وطٌن خاٍل من املحا�ش�شة والطائفية والف�شاد، وطٌن ل 

يحكمه العمالء، وطٌن تكون ال�شيادة فيه لأهله ولي�ض للجريان! 
اأيها القنا�ض، هل تراك تفهم  ُلغة اأخاطبك  اأدري باأّية  ل�شت 
اأدري  ل�شت  حًقا  اأ�شاًل!  اأهلها  من  ل�شت  اأم  وتتحدثها،  العربية 
داخلك،  يف  التي  الإن�شان  بقايا  اأخاطب  لكّني  اأنت،  ِمّلة  اأّية  من 
لعّل هنالك جزء من تلك البقايا مل ميت بعد، واأقول لك ب�شوٍت 
اأيها  اأخرى: مهاًل  اأو هوية  عراقٍيّ خال�ض، متجّرد من كل �شفة 

القنا�ض.!

أ. سعد الرشيد

مهلاً أيها 
القناص!

فوهة قلم

   كاتب من العراق 
    �شيا�شي و�شفري من العداق
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السياسة

كومونة وثورة »التحرير« العراقية تدق أبواب الحرية

أ.د. عبد الكاظم العبودي

تلكم  يف  بفرن�شا  ــراق  ــع ال ظـــروف  اأ�ــشــبــه  مــا 
النظام  �شد  الأوىل  العراقية  فالثورة  الأحـــداث،  
 ،1958 ــوز  مت مــن  ع�شر  ــرابــع  ال يف  كــانــت  امللكي 
الباب  فتحت  له،  الداعم  الربيطاين  النفوذ  رغم 
العراقي  املجتمع  ويف  اجلي�ض  الأجنحة يف  ل�شراع 
�شيا�شية  وا�شتقطابات  ا�شطفافات  �شهد  ــذي  ال
واجتماعية حادة غالبا ما ا�شطدمت يف �شراعات 
وانقالبات دموية متعددة بعد كل انقالب ع�شكري 

نفذه اجلي�ض يف �شنوات  1963 و1968.
بغداد متجان�شة يف و�شعها الجتماعي  تعد  مل 
هجرة  �شهدت  حيث  اخلم�شينيات،  منذ  والطبقي 
وفقر  الإقطاعي  الظلم  نتيجة  الريف  من  وا�شعة 
التحولت  بع�ض  العراقيون  �شهد  كما  الفالحني. 
رغم  �شهد،  الذي  اجلمهوري  العهد  يف  احل�شرية 
التي  الفقر  واأحــزمــة  مــدن  بظهور  عهوده   تفاوت 
مدينتي  يف  امل�شحوقة  الطبقات  �شكن  يف  جت�شدت 
حني  يف  بــغــداد،   وغــربــي  �شرقي  وال�شعلة  الــثــورة 
واملوظفني  الو�شطى  للطبقات  راقية  اأحياء  ظهرت 
اأغنى،  كاملن�شور واحلارثية والكرادتني  اأحياء  يف 

على جانبي دجلة يف الكرخ والر�شافة. 
بغداد،  �شرق  يف  ال�شعبية  الطبقات  تــركــزت 
الثالث  جتــاوزت  التي  الــثــورة،  مدينة  يف  وخا�شة 
ــن الــعــمــال والــبــطــالــني  مــاليــني نــ�ــشــمــة، جــلــهــم م
وامل�شرحني  الع�شكريون  واجلنود  املوظفني  و�شغار 
من  الأطياف  من  وا�شع   عدد  وفيها  اخلدمة   من 

احلرفيني و�شغار التجار والك�شبة. 

وقفاتها  من  حية  منــاذج  العامل  �شعوب  تتذكر 
الظلم  واأنــظــمــة  مــواجــهــة حــكــومــات  الــثــوريــة يف 
التي  باري�ض  وكومونة  انتفا�شة  ومنها  وال�شتبداد، 
لل�شعب  والنتفا�شات  الثورات  من  �شل�شلة  توجت 

الفرن�شي يف القرن التا�شع ع�شر. 
الرابعة  الفرن�شية  الــثــورة  اأو  باري�ض  كومونة 
اقرتنت باإعالن حكومة بلدية ثورية اأدارت باري�ض، 
 ،1871 مار�ض  منت�شف  من  ابتداًء  ق�شرية  لفرتة 
الكومونة  اأعلنت  باري�ض.  يف  الــثــورة  قامت  حيث 
كنتيجة خل�شارة نابليون الثالث احلرب مع برو�شيا 
بعد  باري�ض  اإىل  املــذل  الربو�شي  اجلي�ض  ودخــول 

ح�شارها. 

وب�شبب ا�شتمرار عهد البعث لأكرث من 35 عاما 
فان اأبناء هذه الطبقات غري املتجان�شة انخرطوا يف 
واجلماهريية،  تنظيمات احلزب احلاكم احلزبية 
ومنها اجلي�ض ال�شعبي خالل احلرب مع اإيران ويف 
كثري من الأحداث التي �شهدها العراق للفرتة بني 

 .)2003 – 1968 (
والجتماعي  ال�شيا�شي  التململ  فــرتات  ويف 
للمعار�شة  تنظيمات  الأحـــيـــاء  تــلــك  يف  ظــهــرت 
فر�شتها  تنتظر  تامة  �شرية  يف  عملت  ال�شيا�شية، 
التي تاأخرت حتى مكنها من الو�شول اإىل ال�شلطة 
 2003 عــام  للعراق  الأمــريــكــي  والحــتــالل  الــغــزو 
ظهر  جديد  �شيا�شي  نظام  الــعــراق  على  ليفر�ض 
والطبقي  ال�شيا�شي  بني  ما  التداخل  من  هجينا 
والديني والطائفي وانتهى اإىل املاأ�شاة بعد �شنوات 
جماعات  تــقــودهــا  فــا�ــشــدة  حما�ش�شة  ل�شلطة 
ثيوقراط  خ�شعت ليران ب�شكل كامل، خا�شة بعد 
بطبق  العراق  وت�شليم  الأمريكية  القوات  ان�شحاب 
و�شع  يف  اوباما  اإدارة  قبل  من  لإيــران  ذهــب  من 
اأ�شبه بهزمية ع�شكرية و�شيا�شية لالأمريكيني اأمام 
�شد  العراقي  ال�شعب  اأظهرها  التي  املقاومة  روح 
انك�شفت  حتى  املتعاقبة،  الحتاللية  احلكومات 

للجميع طبيعة النظام وال�شلطة الفا�شدة.
ول  املتعاقبة  العراقية  احلكومات  تتمكن  مل 
اأحزابها التي تلب�شت بلبو�ض الإ�شالم ال�شيا�شي من 
واندفعت  �شيا�شي،  او  اجتماعي  مطلب  اأي  حتقيق 
النهب  �شيا�شة  اإىل  املالية  العراق  ظــروف  بحكم 
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التدهور  من  املزيد  اإىل  البالد  قــاد  ج�شع  ب�شكل 
املجتمع  والنهيار القت�شادي والجتماعي وتفكك 
بالكامل  اخرتقت  التي  الــدولــة  دوائــر  وانحطاط 
ونفوذ حر�شه  الإيــراين  النظام  من قبل خمابرات 
التجربة  ن�شخ  على  عمل  "البا�شيج" الذي  الثوري 
الفئات  تلك  على  معتمدا  الــعــراق  يف  الإيــرانــيــة 
العراق  يف  ال�شعبي  احل�شد  و�شيطرة  وامللي�شيات 
وحيدر  املالكي  نوري  حكومة  و�شقوط  هزمية  بعد 
العبادي وعادل عبد املهدي تباعا، يف البدء �شقطت 
العراق  حمافظات  اأهــم  املالكي  عهد  يف  بتواطوؤ 
�شمي  ما  وبط�ض  �شلطة  حتت  وال�شمالية  الغربية 
الدولة الإ�شالمية يف العراق وال�شام "داع�ض" من 
جهة، وظهور وت�شاعد �شلطة احل�شد ال�شعبي الذي 
الثوري  احلر�ض  ومتكني  اجلي�ض  دور  لإلغاء  �شعى 
يف  العراق  حكومة  اإدارة  يف  التغلغل  من  ــراين  الإي
ما  عن  جتاهل  حــازم،  اأمريكي  موقف  غياب  ظل 
يجري من تكامل لالمتداد الإمرباطوري الإيراين 
تو�شع  يف  والتمادي  ال�شيعي"  "الهالل  ي�شمى  مبا 
اإيراين يف العراق و�شوريا ولبنان واليمن، وظهرت 
نف�شها  ــران  اإي لتجد  العربي  اخلليج  يف  حتر�شاته 
املتحدة،  الوليات  وحلفاء  لوجه مع م�شالح  وجها 
العراق  وليتحول  اإيــران  داخــل  ال�شدام  متفادية 
وبقية البلدان العربية �شاحات منازلة وا�شحة بني 

اأمريكا واإيران، ولو ب�شكل غري مبا�شر.
بها  �شاد  التي  املت�شابكة  الظروف  هذه  ظل  يف 

والآمال  الأوهــام  وب�شقوط  والفقر  والتخلف  القمع 
الديني  اخلطاب  حملها  التي  والأخروية  الدنيوية 
تاأثرت  الــعــراق  يف  احلاكم  وال�شيا�شي  والوعظي 
ويف  ببغداد  الفقر  اأحزمة  يف  امل�شحوقة  الطبقات 
املحافظات  تلك  خا�شة،  اجلنوبية  املحافظات 
التي ظنت بها اأحزاب الإ�شالم ال�شيا�شي الطائفي 
اإنها قد متكنت من ال�شيطرة عليها متاما، فكانت 
املفاجاأة ا�شتمرار وتطور املظاهرات وات�شاع حركة 
فاجاأ  ب�شكل  املطالب  وتنقلب  املعي�شية  املطالب 
ال�شيا�شي  النظام  اإ�شقاط  اإىل  بالدعوة  اجلميع 
ومرتكزاته،  ــه  اأحــزاب مــقــرات  ومهاجمة  القائم 
العراق،  عمت  التي  ال�شعبية  النتفا�شة  ولتتحول 
ثورة،  اإىل  ببغداد  التحرير  ب�شاحة  والتي متركزت 
النفوذ  وت�شفية  طرد  �شعاراتها  مقدمة  يف  كانت 
واأكاذيبها،  ال�شلطة  وعــود  كل  ورف�ض  ـــراين،  الإي
تكنوقراط  بحكومة  انتقالية  فــرتة  اإىل  والــدعــوة 
دميقراطية  انتخابات  اإىل  الطريق  تفتح  حمايدة، 
قوى  وحما�شبة  الد�شتور  يف  جــذريــة  وبتعديالت 
تلك املجموعات  القتلة، وخا�شة  الف�شاد وحماكمة 
التي متادت بجرائمها بدعم فرق متخ�ش�شة من 
نظام  قدمهم  الإجــرام  وخرباء  والقنا�شني  القتلة 
طهران لقمع النتفا�شة ال�شعبية التي انفجرت يف 
الأول من ت�شرين اأول/ اأكتوبر 2019 فكان ت�شاعد 
ال�شحايا قد جتاوز 650 �شهيدا واأكرث من 14 األف 
جريحا وع�شرات الآلف من املعتقلني واملحتجزين 

واملخطوفني.
مــن خم�شني  اكــرث 
يــومــا  متــر على تطور 
ال�شعبية  النــتــفــا�ــشــة 
الــتــي  الــــــعــــــراق،  يف 
مالحمها  عــن  عــربت 
فاجاأت  والتي  الثورية، 
�شاركت  اأول،  الــعــامل 
العمرية  الــفــئــات  بها 
اإىل   15 مــن  الــ�ــشــابــة 
ت�شكل  الــتــي  �شنة   25
الـــكـــتـــلـــة الــبــ�ــشــريــة 
عــمــوم  يف  الــــكــــربى 
واملنتف�شني،  الــعــراق 
وخا�شة يف حمافظات 
الــبــ�ــشــرة ومــيــ�ــشــان 
والديوانية  والنا�شرية 
واحلــــلــــة، وفــــاجــــاأت 
اإيران خا�شة، يف املدن 
ــي حــاولــت اإيــــران  ــت ال
مبختلفة  احــتــوائــهــا 
الــو�ــشــائــل يف كــربــالء 
والنجف حينما عربت 
هذه املدن عن رف�شها 
لـــلـــوجـــود الإيــــــــراين 
بت�شفيته  واملــطــالــبــة 
ـــه  ـــال وطــــــرده مـــع اأذي

وعمالئه.
ــــثــــورة  طـــــــورت ال

�شاحة  يف  ودميومتها  تواجدها  تنظيم  العراقية 
التحرير، وما جاورها، حتى اأ�شبح العراق احلايل 
يف  وجماهريها  الثورة  �شلطة  �شلطتان،  تتنازعه 
بعد  وعلى  نهر دجلة  تقابلها عرب  التحرير،  �شاحة 
الإرادة،  املنزوعة  احلكومة،  �شلطة   كيلومرتين 
ــنــفــوذ الإيــــــراين، مع  واخلــا�ــشــعــة لــالحــتــالل وال
الثالث  بال�شلطات  تافهة وهالمية ملا �شمي  رمزية 
وحكومة  ارتــــزاق  وبــرملــان  جمهورية  رئــا�ــشــة  مــن 

حما�ش�شة فا�شدة اإىل حد النخاع.
ويف الوقت الذي ت�شلح الثوار ب�شلمية التظاهر، 
اأ�شرت ال�شلطة على الحتكام اإىل الر�شا�ض والقتل 
املتعمد واإثارة املناورات ال�شيا�شية والوعود التي ل 
اأمل يف حتقيقها مطلقا يف نظر غالبية العراقيني. 
انطالقا  �شفوفها  تنظيم  يف  الثورة  �شلطة  ت�شتمر 
وتتجنب  الــ�ــشــاحــات  وبقية  التحرير  �شاحة  مــن 
ال�شدام امل�شلح العنيف، رغم اأنها تقدم مزيدا من 
�شاعة ل�شرتجاع حكومة  كل  والدماء يف  ال�شحايا 

ودولة العراق.
قار  ذي  مثل  معينة  حمــافــظــات  بـــداأت  لقد   
الفا�شدين،  املــــدراء  ــاإزاحــة  ب ومي�شان  والــنــجــف 
والختفاء،  الهرب  على  ال�شلطة  رمــوز  واأجـــربت 
الثوار  �شلطة  بناء  يف  لل�شروع  وا�شح  بيان  وبذلك 
حمافظة  كل  يف  وحميطها  العت�شام  �شاحات  يف 
على  اليوم  بغداد  على  الرتكيز  ويجري  وق�شاء، 
حكومة  بقايا  ملحا�شرة  الــعــام  ــراب  الإ�ــش جنــاح 
و�شع  يف  باتت  التي  املهزومة،  اخل�شراء  املنطقة 
وال�شروع  لها  التامة  املقاطعة  يف  يتج�شد  �شعب 
التحرير  حكومة  لتبداأ  املــدين  الع�شيان  بتنفيذ 
يف  ت�شرع  ممتدة،  ثورية  �شلطة  ب�شط  يف  ال�شروع 

اإعداد خارطة الطريق لعراق جديد.
�شمة  العراقية،  التحرير  كومونة  مظاهر  اأوىل 
التح�شر ورف�ض الفكر الديني والظالمي والرجعي 
وح�شور املراأة ب�شجاعة يف ال�شاحات وح�شن تنظيم 
التكافل الجتماعي واي�شال الحتياجات اخلا�شة 
ومــراكــز  طبية  ومــــواد  مــاأكــل  مــن  للمتظاهرين 
التكتك   " ب�شيطة  نقل  وو�شائط  واأغطية  عالجية 
التحرير  �شاحة  يف  احلياة  مظاهر  وحت�شني   ،  "
اجلدارية  اللوحات  ور�شم  وترميمها،  تنظيفها  يف 
ورف�ض  احلر  الدميقراطي  احلــوار  وقبول  املعربة 
هذه  قيادة  على  والتحزب  والو�شاية  ال�شخ�شنة 
احلر  الــعــامل  كــان، ومبخاطبة  طــرف  لأي  الــثــورة 
التحرير  كومونة  فـــاإن  وبــذلــك  مطالبها  بعدالة 
كومونة  �شتتجاوز  واثقة  بخطى  تتقدم  العراقية 
عراقي  جيل  مــن  تقاد  لكونها  الــرمــزيــة،  باري�ض 
�شاب طموح، ذاق مرارة التع�شف والإهمال، �شباب 
يتجاوز بوعي كل انحراف لزجه يف معارك هام�شية 
التي  الفا�شدة  الفئات  ت�شتغلها  عمياء  طائفية 
وقبلت  الأجنبي  والدعم  وال�شالح  ال�شلطة  متلكت 

العمالة والذيلية وخيانة الوطن.

    اأكادميي و باحث

يتبع يف العدد القادم
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السياسة

سقوط المقّدس
الثورة خالل  ابدع �شباب  بها، لقد  يتعلق  وكل ما 
الوطنية  العظيمة يف  الدرو�ض  اإعطاء  �شهرين يف 
�شواء من خالل �شلميتها وعفويتها وقوتها او من 
خالل ال�شعارات الذكية التي حملتها والتي عربت 
الوطن  للحياة وا�شتعادة  فيها عن حبها وع�شقها 
والطائفيني،  والل�شو�ض  الفا�شدين  ايدي  من 
الدين  رجال  دور  تقل�ض  اىل  ن�شري  ان  بقى 
انهارت  فقد  الثورة،  هذه  يف  وتراجعه  ووكالئهم 
حتى  �شائدة  كانت  التي  املقّد�ض  �شورة  واهتزت 
ال�شطح  اىل  وبرزت  الثورة  اندلع  من  ايام  قبل 
ت�شتطع  مل  ا�شتفهام،  وعالمات  واأ�شئلة  مطالب 
اأ�شلوب  فاإ�شتخدمت  الإجابة عنها  املقّد�ض  طبقة 
عن  بالنف�ض  والناأي  الحتجاجات  م�شايرة 
ت�شل  ولكنها مل  الفا�شدة،  واحلكومات  الحزاب 
تقليل  وحاولت  النهائية  القطيعة  حّد  اىل  معها 
العميق  لرتباطها  ال�شيا�شية  الطبقة  خ�شائر 
وكاأن  ال�شيعة  لدى  املوروث  العقائدي  باملقد�ض 
وكانت  املوقف  هذا  ادركوا  ا  اي�شً ال�شباب  الثوار 
اأحلانهم  وحتى  و�شرخاتهم،  وكلماتهم  اإجابتهم 
املقّد�ض  املوروث  هذا  نف�ض  من  الحتجاجية 
احل�شني  حب  متزج  واأهازيج  اأغاين  وظهرت 
ال�شهيد بالثورة املباركة!! ا�شتخدمت الثورة احيانًا 
نف�ض اأ�شلوب الطبقة املقد�شة يف طرح مظلوميتها 
احلا�شرة والتي ل تتعار�ض مع املظلومية ال�شيعية 
وتتبع  وت�شايرها  معها  تتطابق  بل  املفرت�شة، 
التي  الفا�شدة  اأهدافها بعيًدا عن الحزاب  نف�ض 
وفر�شت  المريكي  الحتالل  ظرف  ا�شتغلت 
لعب  املنطقة من خالل  دول  على  كو�شية  نف�شها 
دور العميل املزدوج اليراين المريكي. على الثوار 
وتو�شيع  الداخلية  مكت�شباتهم  على  احلفاظ  الآن 
الإقليمي  املحيط  وطماأنة  اخلارجية  عالقاتهم 
اول والدويل ثانيًا من خالل خماطبة الراأي العام 
بخطاب وا�شح ل لب�ض فيه، وبعث ر�شائل اإيجابية 
املتحدة  والوليات  الوربي  الحتاد  من  كل  اىل 
تفر�ض  معهم  توا�شل  قنوات  واإيجاد  المريكية 
كاهلها  عن  وتزيل  وم�شتقبلها  وواقعها  روؤيتها 
�شورة كل من يتهمها بالعمالة لالأجنبي. ثورتكم 
ا�شبح  الت�شحيات  هذه  بعد  ا  وخ�شو�شً املباركة 
حكيمة  قيادة  اىل  بحاجة  وهي  الآن  قوًيا  عودها 
الثقة  ال�شاحات تدمي زخمها ومتنحها  تظهر من 
اجلميع  على  نف�شها  وتفر�ض  بامل�شتقبل  والأمل 
كحقيقة بي�شاء نا�شعة فر�شتها رغبة ال�شعب من 

خالل �شعارهم الول: نريد وطن

أ. هالل العبيدي

   كاتب و حملل �شيا�شي 

ان نرى اّن اكرب الحتجاجات التي نادت ب�شعارات 
خروج الحتالل اليراين من املدن العراقية كانت 
ت�شتقبل كل  التي  يف كربالء والنجف، هذه املدن 
ال�شيعة  الإيرانيني  الزوار  من  الآلف  مئات  عام 
الواقع احلال  امر  �شيا�شة فر�ض  املعدمني �شمن 
ال�شكان  على  العراقية  احلكومة  تنتهجها  التي 
الثورة  جيل  ون�شرته.  املذهب  تعزيز  بحجة 
اخلام�شة  �شن  بني  اأعمارهم  ترتاوح  ال�شاب هذا 
وترّبى  ولد  موؤدلج  والثالثني وهو جيل غري  ع�شر 
يف ظل الحزاب ال�شالمية الطائفية التي �شرقت 
واأحالمه  اأمواله  �شرقة  خالل  من  م�شتقبله 
واأ�شبح بال وطن، �شحيح انه عا�ض مهم�ًشا ولكنه 
اىل  و�شل  والن  جّيًدا،  ويفهم  وي�شمع  يرى  كان 
الفتية  واإرادته  راأيه  عن  والتعبري  الكالم  مرحلة 
التي ل تقهر امام جماميع من الل�شو�ض والذيول 
والقهر لرتكيعه  الظلم  انواع  ا�شّد  الذين مار�شوا 
واإذلله. وانقلبت املعادلة �شّد نظام الويل الفقيه 
العربية  الدول  اىل  اخُلمينية  الثورة  ت�شدير  من 
الطائفية  ونبذ  منها  الفتية  الثورة  ا�شترياد  اىل 

من لبنان مروًرا يف العراق حتى اإيران ت�شتعل 
يقودها  عارمة،  ثورة  يف  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
�شبان عراة فقدوا الإميان بالإ�شالح �شد اأنظمة 
اأربعني  اإقليمي داأب منذ  تتبع نظام  حملية ذيلية 
ال�شالمية" اىل  ت�شدير"ثورته  عاًما على منهج 
الطائفية،  املذهبية  م�شتغاًل  العربي  اجلوار  دول 
اب�شع  الدول  هذه  يف  الجتماعي  الن�شيج  و�شعف 
طوياًل  املاليل  نظام  رموز  تبّجح  لقد  ا�شتغالل، 
عوا�شم  اربع  حكم  ادارة  على  وقدرتهم  بقوتهم 
و�شنعاء،  بغداد،  دم�شق،  بريوت،  هي  عربية 
املقهورة  اليرانية  �شعوبهم  يخاطبون  وكانوا 
حترير  وقرب  الأعداء  على  املنت�شر  مبنطق 
اىل  الطريق  �شعار  رفعوا  انهم  حتى  فل�شطني 
القد�ض يتم عرب كربالء، ولي�ض من وليد ال�شدفة 

نقطة اأول ال�سطر
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انهارت واهتزت صورة 
المقّدس التي كانت سائدة 

حتى قبل ايام من اندالع 
الثورة وانقلبت المعادلة ضّد 

نظام الولي الفقيه 
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أ.ثائر محمد حنني الشولي

 كاتب فل�شطيني

بال�شيادة  الإحتالل  حق  وكذلك  ال�شهيوين، 
يف  ال�شتني  على  يربو  ما  على  التامة  القانونية 
واجلولن  الغربية  ال�شفة  اأرا�شي  من  املئة 
واجلرمية  القتل  لأداة  اإ�شافة  املحتل،  ال�شوري 
التي عمدت الوليات املتحدة تزويدها لالإحتالل 
الفا�شية،  العربية  الدولة  قيام  منذ  الغا�شم 
الذي  واملتطور  الفتاك  ال�شالح  بج�شور  ومدها 
اإ�شتخدمه جنود الإحتالل يف قتل مئات اّللف 
اإرتكاب  و  والفل�شطينيني،  العرب  الأبرياء  من 
اجلماعية  الإبادة  وجرائم  الوح�شية  املجازر 
اأودت  التي  املنظم  العرقي  التطهري  وجرائم 
وطنهم،  خارج  الفل�شطينيني  ال�شكان  بن�شف 
مما  والعراء،  واجلوع  اللجوء  خميمات  يف 
الوا�شحة  الأمريكية  ال�شراكة  �شراحًة  يوؤكد 
ال�شعب  بحق  املرتكبة  اجلرائم  تلك  كل  يف 
العربي الفل�شطيني، وي�شي بجالء حقيقة الوجه 
والإرهاب  الدولية  للجرمية  الراعي  الأمريكي 
العاملي والراف�ض جملًة وتف�شيال لكل املباديء 

جرائم  ل�شل�شلة  ت�شاف  جديدة  جرمية 
ال�شعب  بحق  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يف  متثلت  العربية  والأمة  الفل�شطيني  العربي 
ّاخر تغريدة لوزير اخلارجية الأمريكية )مايك 
ال�شهيونية  امل�شتوطنات  اإعترب  الذي  بومبيو( 
وغري  �شرعية  م   67 عام  املحتلة  الأرا�شي  يف 
لالأرا�شي  ينظر  الذي  الدويل  للقانون  منافية 
حمتلة  اأرا�شي  اأنها  1967م  عام  اإحتلت  التي 
ويعتربها  الفل�شطيني،  العربي  ال�شعب  وخا�شة 
تخ�شع  اأرا�شي  الدولية  ال�شرعية  قرارات  وفق 
بالقوة  الإ�شرائيلي  الع�شكري  لالإحتالل 
اإتفاقات جنيف  الغا�شمة، وتنطبق عليها متامًا 
الأرا�شي  تلك  اأن  بو�شوح  توؤكد  التي  الرابعة 
الدميغرافية  الأو�شاع  تغيري  يجوز  ول  عربية 
ول  باطاًل  يعترب  تغيري  واأي  فيها،  وال�شيا�شية 
تعرتف  ول  تقر  ل  املتحدة  والأمم  به،  يعتد 
وجممل  الإحتالل  اأحدثها  التي  بالتغيريات 
العن�شرية  والتهويدية  الإ�شتيطانية  �شيا�شاته 
ي�شمى  ما  اإحتلتها  التي  الأرا�شي  كافة  يف 
قراراتها  يف  واأكدتها  1967م  عام  )اإ�شرائيل( 
الأمن  جمل�ض  قرار  ّاخرها  كان  والتي  التالية 
الوليات  واإمتناع  �شاحقة  باأغلبية  الدويل 
الرقم  يحمل  والذي  الت�شويت  عن  املتحدة 
الفوري  بالوقف  اإ�شرائيل  مطالبة  ويكرر   2334
يف  والتهويدية  الإ�شتيطانية  اأن�شطتها  جلميع 

فل�شطني وعا�شمتها القد�ض العربية.
اإ�شتكمال  هذه  الأمريكية  اجلرمية  وتاأتي 
الأبي�ض  البيت  �شيد  اأعلنها  �شابقة  جلرائم 
ب�شطري  ر�شميًا  اإعرتف  الذي  ترامب،  دونالد 
الكولونيايل  الإ�شتعمار  لدولة  عا�شمة  القد�ض 

عربية  وقفة  ي�شتوجب  مما  اخلليجية،  الدول 
اجل�شام  التحديات  مب�شتوى  تكون  حقيقية 
وحالة  التنموي  القومي  امل�شروع  تواجه  التي 
اأقطار  تعي�شها  التي  ال�شامل  والإنهيار  التّاكل 
ولزامًا  اأي�شًا  يقع  وهنا  اّلونة،  هذه  يف  الأمة 
الربامج  و�شع  والقومي  الوطني  الكل  على 
الأمريكية  الهجمة  حلجم  واملنا�شبة  املالئمة 
ت�شفية  ت�شتهدف  التي  ال�شر�شة  ال�شهيونية 
الق�شية الفل�شطينية و�شطبها متامًا من معادلة 
النيل من  والأممي، وكذلك  الإن�شاين  احل�شور 
النه�شوي  التحرري  وم�شروعها  الأمة  وحدة 
احلرب  اأتون  يف  اإغراقها  خالل  من  التقدمي 
القطرية  والنعرات  الطائفية  والفنت  الأهلية 
والنكو�ض  والتخلف  اجلهل  وبحور  واملناطقية، 

والرجعية والذيلية بني الأمم. 
وعربيًا  اأوًل  فل�شطينية  وقفة  اإذًا  املطلوب 
ثانيًا ودوليًا ثالثًا �شد �شفقة الع�شر الأمريكية 
الأمريكية  ال�شيا�شات  وجممل  ال�شهيونية، 

واملواثيق  والأعراف  القوانني  وكل  الإن�شانية 
الدولية.

واإزاء تعري الوليات املتحدة وجالء وجهها 
يعد  مل  واجلرمية  لالإرهاب  الراعي  احلقيقي 
بال�شيا�شات  الوثوق  وفل�شطينيًا  عربيًا  مقبوًل 
لالإحتالل  دائمًا  واملنحازة  الداعمة  الأمريكية 
املقيتة  والعن�شرية  والتهويد  والإ�شتيطان 
يف  واإمنا  وح�شب،  فل�شطني  يف  لي�ض  والإرهاب 
كافة الأقطار العربية ومنها دول اخلليج العربي 
املتحالفة معها، وتغدر بها مع اجلانب الإيراين 
الفار�شية  الإمرباطورية  هيكلة  باإعادة  الطامح 
على ح�شاب الأرا�شي العربية ويف املقدمة منها 

والإ�شتعمار  والإحتالل  لالإرهاب  الراعية 
الأمن  زعزعة  نحو  جموحها  جلم  و�شرورة 
ذلك  على  يرتتب  وما  الدوليني  والإ�شتقرار 
الدويل  املجتمع  بات  دماء،  و�شفك  حروب  من 
قرارات  باإتخاذ  اليوم  يطالب  والذي  ميقتها، 
الأمريكي  التغول  وقف  على  قادرة  �شجاعة 
وتن�شف  والإرهاب،  اجلرمية  يف  ال�شهيوين 
�شراحًة  وتعرتف  الفل�شطيني  العربي  ال�شعب 
دولته  واأقامة  امل�شري  وتقرير  العودة  يف  بحقه 

امل�شتقلة وعا�شمتها القد�ض ال�شريف. 
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السياسة
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أ.صالح أشواك

ال�شيا�شية  التحولت  و  املتغريات  هي  كثرية 
مما  الإفريقي،  القرن  منطقة  يف  حدثت  التي 
بدت  العر�ض  قيد  جديد  م�شهد  ثمة  اأن  اأوحى 
اأحمد  اآبي  الدكتور  �شعود  منذ  مالحمه  تتك�شف 
عقب  اثيوبيا  يف  ال�شيا�شية  القيادة  كابينة  اإىل 
امل�شتوى  علي  اثيوبيا  �شهدتها  دراماتيكية  اأحداث 
غري  جماهريي  حراك  و  ال�شيا�شي،  و  الإجتماعي 
نب�ض  مع  وا�شح  انفعايل  متاهي  يف  و  م�شبوق، 
يف  املنفعلة  الإجراءات  وترية  ت�شارعت  ال�شارع 
التحالفات  م�شتوى  على  امل�شهد  تعقيدات  ظل 
ال�شيا�شية و القومية، و برزت جملة من التحديات 
الأزمة  حل  اإىل  �شارع  و  احمد  اآبي  الدكتور  امام 
الكبرية بني اأثيوبيا و اإرتريا ب�شكل اأثار الكثري من 
الت�شاوؤلت و كاأمنا بالأمر كان باإيعاز من اأطراف 
و  اثيوبيا،  يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  لت�شدره  داعمة 
دومنا حوارات ٍا�شتباقية، و تبدى ذلك يف ال�شمت 
اإعالن  قبل  الأ�شبوع  زهاء  ا�شتمر  الذي  الإرتري 
املبادرة.  قبوله  ارترييا  الأوحد يف  القرار  �شاحب 
اأي�شًا  اأن الإيعاز بقبول املبادرة كان  و يف تقديري 
م�شروع  اإطار  يف  الإرتري  الطرف  لدى  حا�شرًا 
اآبي احمد، وبدى ذلك  الدكتور  اإىل  اأ�شند  اإقليمي 
جليًا يف كل العبارات التي رددها الدكتاتور اأ�شيا�ض 
يف  كاماًل  تفوي�شًا  اأحمد  اآبي  فو�ض  اأنه  قوله  من 
ر�شالة وا�شحة على تقبله اأن يكون �شريك يف هذا 
امل�شروع، مقابل بقائه يف �شدة ال�شلطة، و اإخراجه 
كل  مع  التوا�شل  قنوات  فتح  و  الدولية  العزلة  من 
بداأت  و  املنطقة،  يف  امل�شروع  اأدوات  و  عنا�شر 
اآبي  الدكتور  ب�شحبة  الإقليم  دول  اإىل  الزيارات 
اأحمد. مما يعني اأن هذا ال�شالم لي�ض نتاج رغبة 
�شعبيهما،  م�شالح  ت�شت�شحب  البلدين  بني  ذاتية 

اأن  ترتيبات يجب  نتيجة  اأمر فر�ض عليهم  بل هو 
ت�شهده،  حمموم  �شراع  ظل  يف  املنطقة  يف  تتم 
حرب  و  اقت�شادية  حرب  و  �شيا�شية  اأزمات  و 
بالوكالة تديرها بع�ض الدول عرب توظيف اأموالها، 
ال�شالم املزعوم بطريقة  اإخراج �شيناريو  و قد مت 
جتعل الأمر و كاأمنا هو انت�شار للطرفني، و حتى 
اللحظة املعطيات على الر�ض ت�شري و بو�شوح اإىل 
بالت�شريحات  املناورة  اإطار  يف  مت  كله  الأمر  اأن 
بني قادة البلدين، فاأثيوبيا ما زالت حتتل الأر�ض 
اإقليم  الإرترية و تتمركز فيها قواتها و يف امتداد 
لديه حتفظات وا�شحة علي كل ما يدور من تدبري 
و جتهيز للم�شرح مل�شاهد ل تعدو اإىل اأن تكون غري 

مقنعة. 
من  جملة  طرحت  الأحداث  هذه  كل  ظل  يف 
هل  املحوري،  ال�شوؤال  منها  و  املهمة  الت�شاوؤلت 
ال�شالم  لإ�شتحقاقات  الإرتري  النظام  �شي�شتجيب 
عرب �شل�شلة من الإجراءات التي يبعث بها كر�شائل 
النظام  �شهد  اأن  بعد  الدويل  املجتمع  و  للداخل 
دول  مع  خالفاته  جراء  اإقليمية،  و  دولية  عزلة 
املحيط الإقليمي و وكذلك ل�شركائه من �شناع هذا 
ال�شالم املزعوم حتى يجمل �شورته على الأقل؟ و 
لكن جل الأ�شئلة مل جتد الإجابات املنتظرة و ذهب 
النظام نحو مزيد من الإمعان يف الإجراءات التي 
ت�شادر القرار الوطني عرب رهن اإرتريا لدى دوائر 

ال�شراع يف املنطقة حتى ي�شتمر بقائه يف ال�شلطة 
يف ظل انح�شار قدرته الع�شكرية و يف ظل ما تعاين 
يف  اإ�شتقطابات  من   )!! الع�شكرية  )املوؤ�ش�شة  منه 
ا�شبح  الذين  اجلرنالت  م�شتوى  على  الولءات 
و  �شطوته  ح�شب  كاًل  ودهم  يخطب  الدكتاتور 
حالة  تنامي  اإرتريا  ت�شهده  ما  كذلك  و  قدرته، 
�شهدت  و  اريافها،  و  مدنها  يف  ال�شعبي  الغ�شب 
ال�شباب  هجرة  من  مزيد  املرحلة  هذه  يف  اإرتريا 
الذي كان بالإمكان اأن ي�شهم يف بناء الدولة اأكرث 

من ذي قبل.  
و لعل جملة من املتغريات الدولية، حيث ارتفاع 
الكربى  القت�شادية  القوة  بني  املناف�شة  وترية 
الإفريقية،  القارة  يف  املتحدة  الوليات  و  ال�شني 
كثريًا  تكرتث  ل  اأ�شحت  الغربية  الدوائر  فاإن 
الدول  لإن�شان  احلقوقية  و  الإن�شانية  بالق�شايا 
متدد  من  احلد  يف  جهودهم  ان�شبت  و  القمعية، 
ال�شراكات  يف  تناميًا  �شهد  الذي  ال�شيني  الدور 
دولة  ال�شني  و  الإفريقية،  الدول  مع  القت�شادية 
ما  بقدر  الإن�شانية  للحقوق  اهتمام  اأي  تعري  ل 
القدرة  لديها  و  مكا�شب،  من  حتقق  ماذا  يهمها 
ا�شتبدادا  و  ف�شادًا  الأنظمة  اأكرث  مع  التعامل  على 
م�شاحلها  حتقيق  اإطار  يف  منهم  ت�شتفيد  طاملا 
املزيد  نحو  الأرتري  النظام  حفزت  القت�شادية، 
من الإجراءات التي متكنه من ب�شط �شطوته عرب 
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   كاتب و �شيا�شي اأرتريي 

ال�شيخ  اختياره  عرب  الإرتري  النظام  اأن  اإىل 
ال�شرق رمبا  بيتاي عو�شًا عن جبهة  �شليمان علي 
يحدث بع�ض الهواج�ض بني حلفاء الأم�ض، النظام 
الإرتري من جهة و جمموعة مو�شى حممد اأحمد و 
اآمنة �شرار و مربوك مبارك من جهة اأخرى، حيث 
مل  التي  و  ا�شمرا(  )�شالم  اتفاقية  اإرتريا  رعت 
كاإتفاقية  اجلديدة  ال�شودان  حكومة  منها  تتن�شل 
الرموز  بذات  لي�ض  لكن  و  معها،  بالتعامل  ملزمة 
و  الإنقاذ،  لنظام  �شركاء  كانوا  الذي  ال�شابقني 
لكن بوجوه جديدة من ذات موؤ�ش�شة جبهة ال�شرق 
و التي رمبا يتم اإ�شافتها اإىل منرب جوبا من اأجل 
�شبط التفاق الأ�شا�ض يف ا�شمرا و الذي مل يطبق 
حرفيًا يف ظل ا�شتمراء رموز التفاق حلياة الدعة 
و الرفاهية التي متتعوا بها من خالل �شراكتهم مع 

الإنقاذ.
النظام على دور  الإقليمي راهن  امل�شتوى  على 
له عرب امل�شاركة يف التحالف العربي �شد احلوثيني 
على  يعتمد  ظل  لكنه  و  مبا�شر،  غري  ب�شكل  لو  و 
على  ولعب  الإرترية  املوانئ  متثلها  التي  املزايا 
وترها، و لكن فيما يبدو اأن احللفاء يف�شلون ميناء 
عدن الذي ي�شكل اهمية كربى على امل�شتوى الأمني 
و القت�شادي، و ت�شهد احلرب بني طريف ال�شراع 
مرحلة هدوء لأ�شباب ذاتية و اأخرى مو�شوعية، و 
نحن  و  بينهم،  معلنة  غري  مفاو�شات  ثمة  هناك 
نرجح اأنها �شتم�شي اإىل نتيجة حتقق الهدوء و لو 
اإيران من �شغوط  ب�شكل ن�شبي يف ظل ما تواجهه 
تت�شم  ل  اإنها  مع  ع�شكرية  تهديدات  و  اقت�شادية 
الثورات  عليها  تفر�شه  ما  على  عالوة  باجلدية، 
تنذر  التي  و  العراق  و  لبنان  من  كل  يف  ال�شعبية 
بتال�شي دورها يف املنطقة مما يعزز فر�شية قبول 

يف  خ�شائر  باأقل  اخلروج  و  للتفاو�ض  احلوثيني 
املرحلة املقبلة، كما اأنه من املهم الإ�شارة اإىل اأثر 
الإتفاق بني احلكومة ال�شرعية و املجل�ض الإنتقايل 
اجلنوبي يف ما نفرت�ض من م�شي املفاو�شات الغري 

معلنة اإىل م�شارات متقدمة.
التي  املتناق�شة  املتغريات  و  الأ�شباب  هذه  كل 
و  املا�شية  القليلة  الأعوام  خالل  املنطقة  �شهدتها 
ت�شهدها الآن، جعلت النظام الإرتري يعود اإىل ذات 
منهجية املنطق الأمني يف ت�شفية كل من ي�شك يف 
و  الأمنية،  القب�شة  ت�شديد  من  مزيد  اىل  و  ولئه 
عاد اإىل ذات اأ�شاليبه القدمية البائ�شة يف اإطالق 
قادمة،  تع�شفية  لإجراءات  كمقدمة  ال�شائعات 
فنجد بع�ض البيانات الكاذبة عن حماولت اغتيال 
الرئي�ض ت�شدر من النظام كمقدمة لإل�شاقها مبن 
امل�شهد،  يختفوا من  اأو  يختفي  اأن  لهم  اأو  له  يراد 
بع�ض  اغتيال  حماولت  عن  الإعالن  كذلك  و 
ت�شفية خ�شومهم  اأو  لت�شفيتهم  اجلرنالت رمبا 
اإليها عرب تقارير ا�شتخباراتية  بعد ن�شب املحاولة 

كاذبة.
مزيد  اإىل  النظام  �شيعمد  املقبلة  املرحلة 
يف  له  مناوئ  كل  �شد  التع�شفية  الإجراءات  من 
البو�شلة  فقدانه  توؤكد  همجية،  ب�شورة  و  الداخل 
و هذا  الأمني،  اإل عرب احلل  الأزمات  يف معاجلة 

موؤ�شر على اأنها مرحلة بداية ال�شقوط. 
على  التحرك  ال�شيا�شية  القوى  من  املطلوب 
كافة امل�شتويات الر�شمية و ال�شعبية و على م�شتوى 
املزيد  ملمار�شة  الإعالمية   املن�شات  يف  التواجد 
من ال�شغط حتى ي�شقط هذا الثور الهائج مغ�شيًا 

الدائرة  من  قياداتها  تت�شكل  التي  الأمنية  اذرعه 
القريبة من الرئي�ض اأ�شيا�ض.

العربي  التحالف  دخول  و  اليمن  يف  الو�شع 
من  واحدًا  كان  احلوثيني  مع  مفتوحة  حرب  يف 
يحقق  نحو  على  وظفها  التي  و  للنظام  املكا�شب 
م�شاحله و كانت متغري مهم يف املنطقة بالن�شبة 

للنظام.
و لعل بع�ض املتغريات التي راهن عليها النظام 
برزت  و  دراماتيكية،  بطريقة  تغريت  الأخرى  هي 
على  له  املفاجئة  و  اجلديدة  املعطيات  من  جملة 
و  الأول  املعطى  بطبيعة احلال  و  املنطقة،  خارطة 
الأهم هو املوقف اجلديد يف اأثيوبيا حيث برز اإىل 
من  اأحمد  اآبي  الأم�ض  حليفي  بني  خالف  ال�شطح 
جهة و جوهر حممد من جهة اأخرى، و الأخري كان 
له الدور الأكرب يف تثوير ال�شارع الذي جاء بالدكتور 
اأن  يعني  مما  مطالبه،  على  حمموًل  اأحمد  اآبي 
ال�شارع  تثوير  على  القدرة  يتملك  حممد  جوهر 
و  اأحمد،  اآبي  الدكتور  �شد  اأخرى  مرة  الأثيوبي 
اإىل  اأحمد  اآبي  دفع  مما  بالفعل  هذا  حدث  قد 
ممار�شة البط�ض الأمني �شد ان�شار حممد جوهر 
و لعل قوة و مركز الرجل و�شط اأن�شاره، جتلت يف 
دفع �شلطات الإقليم على اإ�شدار بيان اعتذارعلى 
الأمنية  الأجهزة  قبل  من  اعتقاله  حماولة  خلفية 
حيث �شارع حاكم اقليم الأرومو )�شيمل�ض اأبدي�شا( 
اآبي  اأقدم  احلالية،  احلكومة  باإ�شم  اإ�شداره  اإىل 
تتويجه  على  مي�شى  مل  و  ذلك  كل  على  اأحمد 
بجائز نوبل لل�شالم اأكرث من �شهر )مما ي�شكك يف 
معايرها( و بطبيعة احلال امل�شتفيد الأول من هذا 
التدافع ال�شيا�شي بني الطرفني هم خ�شوم النظام 
من  اأحمد  اآبي  �شعود  اخرجهم  الذين  الإرتري، 
اثيوبيا  يف  الأحداث  جمريات  على  التاأثري  دائرة 
بعد اأن كان لهم الدور الأهم على خلفية قيادتهم 
اإ�شقاط نظام منق�شتو، وب�شط احلكم على ا�شا�ض 
بني  العالقة  طبيعة  و  اإثيوبيا،  عموم  يف  لمركزي 
اجلبهة ال�شعبية لتحرير جتراي و نظام البط�ض يف 
ا�شمرا معلومة بال�شرورة للجميع حيث الرتب�ض و 

الرت�شد هو الذي يحكم العالقة بينهم.
الثورة  انت�شار  هو  املهم،  و  الآخر  املتغري 
الب�شري  نظام  ا�شقطت  التي  ال�شودانية  ال�شعبية 
القمعي و ت�شكيل حكومة وطنية انتقالية من اأوىل 
جذور  خماطبة  و  العادل  ال�شالم  اإجناز  مهامها 
الأزمة ال�شودانية، مما يعني �شقوط رهان اأ�شمرا 
على تعكري �شفو ال�شتقرار يف ال�شودان، واإبتزازه 
يف  الدرامية  املحاولت  رغم  و  الأمني،  بالعامل 
مل�شات  يف  الإرتري  النظام  من  ر�شائل  اإي�شال 
على  بيتاي،  علي  �شليمان  ال�شيخ  ا�شتقبال  اإخراج 
حا�شرة  اإنها  اخلرطوم  اإىل  ر�شالة  يو�شل  نحو 
اأن  اإل  اإماراتي،  بدعم  ذلك  ربط  و  امل�شهد  يف 
ال�شعبية  اجلبهة  رئي�ض  به  الذي حظى  ال�شتقبال 
الذي  و  داوؤود،  الأمني  العدالة  و  للتحرير  املتحدة 
مظلة  حتت  لل�شالم  جوبا  منرب  عرب  ال�شرق  ميثل 
يلعب  اأن  التكهن يف  الثورية، قد جعل من  اجلبهة 
�شليمان علي بيتاي دورًا يف ال�شرق ل�شالح النظام 
الإرتري اأمر غري دقيق، كما اأنه من املهم الإ�شارة 
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السياسة

أزم�����������ة س�������د ال�����ن�����ه�����ض�����ة  ب�������ني ال�����س�����ي�����اس�����ة وال�����ق�����ان�����ون
هويدا عبد الوهاب

يف حديثه موؤخراآ  بالندوة التثقيفية ال13 
الفتاح  عبد  الرئي�س  اأر�شل  امل�شلحة  للقوات 
اأمل�شري،  ال�شعب  اىل  طماأنه  ر�شالة  ال�شي�شى 
بعد اأن �شيطرت حالة من القلق على ال�شاحة 
تعرث  عن  به  الت�شريح  مت  ما  ب�شبب  امل�شرية 
املفاو�شات ب�شاأن �شد النه�شة، وتعنت اجلانب 
وحقها  م�شر  مب�شالح  ي�شر  مبا  الأثيوبى 
اأنه  اأكد  حيث  املياه،  يف  وامل�شروع  الطبيعي 
يف  الأثيوبي  الوزراء  برئي�س  قريبا  �شيلتقي 
حلول  اىل  الو�شول  يتم  ان  ويتوقع  مو�شكو 

تراعى م�شالح كل الأطراف.
وحول الأزمة وتاأثريها ال�شلبي على م�شر 
الدويل  القانون  اأ�شتاذ  عامر  عادل  د.  يقول 

وع�شو مركز الأبحاث امل�شري الأوروبي:
دول  بني  اإتفاقيات  حتكمه  النيل  نهر  اإن 
احلو�ض يف تنظيم الإ�شتخدامات املختلفة فيه، 
منفردة  باإرادة  لإثيوبيا  ت�شرف  اأي  َثّم  ومن 
لذلك  الدويل،  القانون  لقواعد  خمالفة  يعترب 
الدول يف  اأي منازعات بني  ال�شلمية يف  احللول 
عن  تكون  ال�شلمية  والت�شويات  الدويل  املجتمع 
طريق التفاو�ض وهذا ما قامت به م�شر، والآن 

تقف يف طريق م�شدود.

وقد بداأ �شلوك اإثيوبيا يتنافى مع هذا املبداأ 
قائمة  كانت  التي  التفاهمات  من  تن�شلها  بعد 
فيما  وم�شر  ال�شودان  مع   2011 العام  قبل 
حو�ض  مبادرة  �شمن  ال�شرقي  بالنيل  يتعلق 
النيل، وذلك لي�ض فقط باإعالن بدء بناء ال�شد، 
 14 تتعدى  ل  اخلزان  �شعة  كانت  اأن  بعد  لكن 
مليار   74 اإىل  ال�شعة  ورفعت  مكعب،  مرت  مليار 
املقابل  ويف  درا�شات  تقدم  اأن  دون  مكعب  مرت 
ينطلق املوقف الإثيوبي من مبداأ �شيا�شي يتعلق 
بال�شيادة، وتاأويله اأن النيل الأزرق مير يف اإثيوبيا 
واأن لها احلق يف ال�شتفادة منه وفقًا مل�شاحلها 
امل�شب  دولَتي  م�شالح  مراعاة  اأما  واأولوياتها، 
اأخرى  بعبارة  الإثيوبية.  امل�شالح  اإمتام  فبعد 
اأوًل  اإثيوبي  نهر  هو  الأزرق  النيل  اأن  تعتقد 
امل�شب  دولتي  على  به  تتف�شل  وما  واأخريًا، 
و�شع  يف  التدخل  اأو  حتديده،  يف  لهما  �شاأن  ل 
ترف�ض  املوقف  لهذا  وجت�شيدًا  ب�شاأنه.  �شوابط 
اإثيوبيا اأي تبادل للمعلومات حول معدلت تدفق 
اأو  لل�شد،  الفنية  املوا�شفات  ب�شاأن  اأو  النهر، 
�شنوات  اأو  الوفرة  �شنوات  يف  اإدارته  يف  روؤيتها 

الندرة
وعن كيفية مواجهة م�شرذلك قانونيا يف 

حالة تعرث املفاو�شات؟
فاإن  املفاو�شات  تعرث  حالة  يف  يقول: 
الأفريقي  الحتاد  اإىل  الجتاه  اأوًل  م�شرعليها 

املنبثق  الأفريقي  ال�شلم والأمن  وخا�شة جمل�ض 
من الحتاد، حيث اأن القانون الدويل ي�شعى اىل 
اأ�شخا�ض  يو�شح  حيث  الدويل،  املجتمع  تنظيم 
هذا املجتمع وال�شروط الواجب توافرها لوجود 
يف  حقها  حقوقها  �شمن  ومن  وحقوقها  الدولة 

العدد DECEMBRE 1816 / كانون االول 2019



لإدامة  املياه  من  كايف  مقدار  على  احل�شول 
وخا�شة  �شورها  مبختلف  ار�شها  على  احلياة 
امل�شادر  تلك  ت�شارك  التي  اأو  املت�شاطئة  الدول 
للدول  وامل�شاعدة  العون  يد  تقدمي  يف  وحتى 
املوارد  تلك  يف  ندرة  اأو  �شحة  من  تعاين  التي 
ي�شعى  احلا�شر  الوقت  يف  الدويل  القانون  لن 
واأنواع  تفر�شها طبيعة  لدخول جمالت جديدة 
مو�شوع  ويخ�شع  الدول  بني  املتجددة  العالقات 
املياه العذبة اأو املاحلة اىل جمموعة من العوامل 

ت�شمى بعوامل الك�شب وعوامل الفقد.
اأثيوبيا بعد ذلك،  فاإن ذلك   واإن مل تن�شاع 
ميثل عدوانا على م�شر و ال�شودان، لأنه يخالف 
ال�شلم  يهدد  َثّم  ومن  الدويل  القانون  قواعد 
لالأمم  تلجاأ  اأن  م�شر  وعلى  الدوليني،  والأمن 
املنوط  خا�شة  ب�شفة  الأمن  وجمل�ض  املتحدة 
واأن  الدوليني،  والأمن  ال�شلم  على  املحافظة  به 
حمكمة  اإىل  املو�شوع  هذا  يحيل  الأمن  جمل�ض 
لكي  منها  الفتائي  اجلزء  يف  الدولية  العدل 
ما  قانونية  فتوى  وتعطي  النزاع  هذا  تفح�ض 
الدويل  القانون  لقواعد  وفقا  تطبيقه  الواجب 

لالأنهار الدولية.
وي�شتطرد  فى حديثه موؤكدا:

اإن اأخطر ما ميكن الإ�شارة اليه يف مو�شوع 
درا�شة املياه العذبة وخا�شة املوجودة يف النهار 
عليها  تقام  التي  ال�شدود  وجود  هو  والبحريات 
حتقق  اأن  ميكن  التي  الفوائد  من  الرغم  وعلى 
وزيادة  الكهربائية  الطاقة  اأنتاج  مثل  منها 
وقت  املياه  �شخ  عملية  وتنظيم  املروية  امل�شاحة 
ميكن  حقيقية  خماطر  هناك  اأن  اإل  اجلفاف 
ال�شدود  وخا�شة  ال�شدود  اأقامه  من  تنتج  اأن 
الكبرية حيث ي�شاهم املاء املحجوز قبل ال�شدود 
واحتمالية  الآخر  على  امل�شلط  ال�شغط  بزيادة 
ذلك  من  والهم  اأر�شية،  وهزات  زلزل  وقوع 

هو حرمان اْلر�ض من عنا�شر اخل�شوبة والتي 
يحملها لها الطمى امل�شاحب للماء. فمع انت�شار 
النزاع بني الدول حول ا�شتخدام مياه الأنهار يف 
العامة  اجلمعية  اأ�شدرت  املالحة  اأغرا�ض  غري 
لالأمم املتحدة قرارًا برقم 2669 يف 8 دي�شمرب 
يق�شى بتكليف جلنة القانون الدويل التابعة لها 
باإعداد م�شروع قانون يخت�ض بتنظيم  اأن تقوم 
اأغرا�ض  غري  يف  الدولية  الأنهار  ا�شتخدام 

املالحة.
وي�شيف: 

لي�ض  اإثيوبيا كما طلبت م�شر   املطلوب من 
تتجاوز  األ  يجب  املياه  كمية  ولكن  ال�شد  هدم 
مدة معينة لأنها ممكن اأن توؤثر على م�شر ونهر 
اأن  و�شطي  حل  وهناك  اأ�شوان،  وخزان  النيل 
اإثيوبيا وال�شودان وم�شر تدير ال�شد وهذا لي�ض 
هذا  لأن  الدولة  �شيا�شة  يف  تدخال  ول  جتاوزا 
تريد  اأثيوبيا  ولكن  الدول.  بني  مير  دويل  نهر 
احلائط،  عر�ض  الدويل  بالقانون  ت�شرب  ان 
اأو  القانون  عن  بعيًدا  معنا  تتفاو�ض  اأن  وتريد 
عن الو�شاطة الدولية، كما تريد اأن تفر�ض علينا 

�شيا�شة الأمر الواقع. 
لالأنهار  الدويل  القانون  اإثيوبيا  حتدت  لقد 
القانون  ان  اأفريقيا  رغم  �شد يف  اأكرب  واأقامت 
نهر  على  �شًدا  تقيم  التي  الدولة  يلزم  الدويل 
بيئية  درا�شات  اأوًل  تقيم  اأن  للحدود  عابر 
لكن  واقت�شادية  واجتماعية  وهيدرولوجية 
من  ثم طلبت  درا�شات  بال  �شًدا  اأقامت  اإثيوبيا 
عن  الدرا�شات  لعمل  الدفع  وال�شودان  م�شر 
طريق املكتب ال�شت�شاري، ثم األغت عمل املكتب 
ال�شت�شاري حتى ل يكون �شاهًدا على خروقات 
اإثيوبيا ول عن الأ�شرار، التي �شتقع على م�شر 
تتعلق  وثيقة  اأي  توقيع  تقبل  ال�شودان. فهي ل  و 
بكيفية التعامل الإقليمي مع مياه النهر، وترف�ض 
حتددان  اللتني  و1959   1929 عامي  اتفاقيتي 
وترى  النهر،  مياه  يف  وال�شودان  م�شر  حقوق 
اأنها  وهو  �شكلي  ل�شبب  بهما،  معنية  غري  اأنها 
لي�شت طرفًا فيهما. اأما التفاق الإطاري املوّقع 
بيان  اأو  وال�شودان  م�شر  مع   2015 مار�ض  يف 

الرئي�ض  بني  املوّقع   1993 م�شر  مع  التفاهم 
الإثيوبي ميل�ض زيناوي،  الوزراء  مبارك ورئي�ض 
عدة  �شوى  اإثيوبيا  اإىل  بالن�شبة  ميثالن  فال 
التطبيق  ولكن  النية،  ح�شن  تربز  عامة  مبادئ 
لتلك املبادئ يكون مرهونًا بالروؤية الإثيوبية اأوًل 

واأخريًا.
كيف  الأ�شعب:  الت�شاوؤل  اأن  وي�شيف 
�شتت�شرف م�شر حلماية حقوقها وعمليًا لتقبل 
اأقل الأ�شرار املمكنة؟ يالَحظ هنا اأن اأي حديث 
عن عمل ع�شكري هو م�شتبَعد متامًا من الروؤية 
امل�شرية لأ�شباب متعددة واقعية واإن�شانية، ولأن 
تتوقف  لن  بنتائج عك�شية  �شياأتي  جمرد طرحه 
النيل،  حو�ض  دول  جممل  بل  اإثيوبيا،  حد  عند 
يظل  ولذا  جيدًا.  م�شر  له  تتح�شب  ما  وهو 
التفاو�ض م�شحوبًا بتحرك �شيا�شي ودبلوما�شي 
باأي  تاأتي  لن  وهي  الأ�شا�ض،  هو  ومو�شع  ن�شط 

نتائج اإل بثالثة �شروط: 
الأول: اأن يكون هناك تفهم اأفريقي عري�ض 
حقيقية  �شغوطًا  يثمر  مبا  امل�شرية  للمخاوف 

على اإثيوبيا توؤدي اإىل مرونة موقفها..
 ثانيًا: تن�شيق اأكرث مع ال�شودان بعد التغيري 

ال�شيا�شي الذي حدث هناك.
وثالثًا: اأن ي�شبح ملف �شد النه�شة والتعنت 
اأي  مع  م�شر  عالقات  يف  دائمًا  ملفًا  الإثيوبي 

دولة عربية اأو اأفريقية اأو كربى.
وحدة  مدير  الطويل  اأمانى  د.  وكانت 
الدرا�شات الإفريقية مبركز الأهرام للدرا�شات 
من  اأنه  قالت   قد  والإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شية 
املنتظر اأن حتدث اإنفراجة فى اأزمة �شد النه�شة 
بعد لقاء عبد الفتاح ال�شي�شى و اآبى اأحمد، على 
هام�ض قمة )�شوت�شي( رو�شيا – اإفريقيا يومي 
اأن  قائلة:  واأ�شافت  احلاىل.  اأكتوبر   24 –  23
النه�شة،  �شد  لأزمة  �شيا�شي  حل  تنتظر  م�شر 
خا�شة بعد جولت املفاو�شات الثالثية بني دول 
 – ال�شودان   – )م�شر  ال�شرقى  النيل  حو�ض 
اإثيوبيا(، والتى مل ت�شل اإىل حل مر�شي مل�شر 

فى ح�شتها ال�شنوية من مياه النيل.
واإ�شتطردت يف حديثها: اأن هناك حلول فنية 
اأزمة �شد النه�شة الإثيوبى،  عديدة ميكنها حل 
لدى  �شيا�شية غري متوفرة  اإرادة  تتطلب  ولكنها 
اجلانب الإثيوبى بعد كل املباحثات وامل�شاروات 
لدول  الفنية  الوفود  م�شتوى  على  متت  التى 
احلو�ض ال�شرقى وهى م�شر وال�شودان واإثيوبيا. 
وهناك عدد من الأ�شباب حال دول الو�شول اإىل 
نفودها  بناء  اإىل  ت�شعى  اإثيوبيا  اإن  منها  اإتفاق 
وفى  خا�شة  ب�شفة  الإفريقي  القرن  منطقة  يف 
اإفريقيا ب�شفة عامة.  وت�شتخدم الورقة املائية 
�شاربة  �شيا�شية  وطموحات  مكا�شب  لتحقيق 
والتنموية  امل�شريية  بامل�شالح  احلائط  عر�ض 
ال�شتفادة  حق  له  الذى  امل�شري  للجانب 
لالأعراف  طبًقا  النيل  نهر  فى  معها  املت�شاوية 

والقوانني الدولية.

د. عادل عامر
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السياسة

االول  ال�����������ع�����������ام  ال��������م��������ؤت��������م��������ر 
ل�������ح�������رك�������ة ال��������ن��������ض��������ال ال������ع������رب������ي 
ل��ت��ح��ري��ر االح��������واز ف����ي ه��ول��ن��دا
الأحواز  لتحرير  العربي  الن�شال  حركة  عقدت 
املوؤمتر العام الأول يف ال�شاد�ض ع�شر من ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2019 وذلك يف ذكرى تاأ�شي�ض احلركة الع�شرين 
يف مدينة ليدن بهولندا والذي كان حتت �شعار "�شرورة 
الحتالل  اجتثاث  يف  العربية  الثورات  اأهداف  توحيد 
الثانية  الذكرى  املوؤمتر  عقد  �شادف  كما  اليراين"، 

ل�شهادة قائدها ال�شهيد اأحمد موىل.
و�شهد املوؤمتر ح�شورًا غفريًا من الأحوازيني والعرب 
البلدان  خمتلف  من  قدموا  الفار�شية  غري  وال�شعوب 
ف�شائل  املوؤمتر  يف  امل�شاركني  اأبرز  كان  وقد  الأوربية، 

القوى الوطنية الحوازية والتي متثلت:
جبهة   - الأحوازية  ال�شعبية  الدميقراطية  اجلبهة 
الأحواز الدميقراطية - اجلبهة العربية لتحرير األأحواز 

- حركة حترير الوطني الأحوازي
ومن اجلانب العربي:

 - ال�شوري  الدميقراطي  العربي  الت�شامن  حزب 
واجلزيرة  الفرات  مركز   - ال�شورية  الأوروبية  الرابطة 
حلقوق الإن�شان - رابطة العراقيني املناه�شني لالحتالل 
العراق  اإنقاذ  جبهة   - العراقية  الوطنية  اجلبهة   -
 - الإن�شان  وحقوق  للعدالة  الدويل  الرافدين  مركز   -

ممثلي جالية الفل�شطينية.
الفار�شية:  غري  ال�شعوب  من  احل�شور  اجلانب  ومن 

حزب ا�شتقالل اأذربيجان - حركة حترير بلو�ش�شتان

يف  املواطنيني  جميع  اإنذارعلى  �شابق  ودون  كليًا  الإنرتنت  قطع  على  ايران  حكومة  اقدمت 
ايران مبجرد بدء املظاهرات! وكذلك الأمر بالن�شبة لالأقاليم غري الفار�شية مثل: دولة الأحواز 
العربية، والتي مت ع�شكرتها بقوات ال�شرطة ومكافحة ال�شغب، وكذلك احلال يف بلو�ش�شتان واإقليم 
اآذربايجان وكرد�شتان، انقطاع تام جلميع و�شائل التوا�شل الإجتماعي اأمام مراأى وم�شمع العامل 

لتكميم الأفواه وقمع املظاهرات واإخمادها 
ات�شعت رقعة املظاهرات يف اأغلب املدن املركزية اليرانية واملحافظات ذات الكثافة ال�شكانية 
الكربى، �شقوط قتلى وجرحى بني املتظاهرين املحتجني على الأو�شاع املرتدية، اإ�شافة اإىل ارتفاع 
اأ�شعار الوقود موؤخرًا اىل ثالثة اأ�شعاف، وذلك يف ظل الو�شع املعي�شي ال�شيء واملتاأزم واملتفاقم 

اأ�شا�شًا، قبل وبعد العقوبات على ايران.
الطرقات  وقطعوا  وال�شرطة  الأمن  و�شيارت  والبنوك  احلكومية  املباين  احرقوا  املحتجون 
بني  عنيفة  مواجهات  تخللها  الإيرانية،  املدن  كثري من  الوقود يف  النريان يف حمطات  واإ�شرموا 
املتظاهرين والأجهزة الإمنية الإيرانية، و اعتقال الآلف من املحتجني الغا�شبني و�شقوط قتلى يف 

�شفوف املتظاهرين يف جميع املكونات العرقية والثقافية والدينية.
قبل ا�شبوع من هذا اليوم انطلقت �شرارة املظاهرات يف الأحواز العربية التي ينا�شل �شعبها 
من اأجل الإ�شتقالل واحلرّية، و التي تعترب نارا ملتهبة حتت الرماد دائمًا، نظرًا ملوقعها اجلغرايف 
املهم واحل�شا�ض، ومعاناة �شعبها العربي الأحوازي امل�شتمرة، بعد وفاة ال�شاعر الأحوازي ال�شاب 
ح�شن احليدري يف ظروف غام�شة، اإذ اأن الأحوازيني اتهموا ال�شلطات الفار�شية بت�شميمه وقتله 
ملظاهرات  وانطالقة  �شرارة  ببدء  الت�شييع  يت�شبب  ل  كي  جلنازته،  ت�شييع  ودون  خل�شة  دفنه  ثم 
احوازية جديدة كما هي عادة الأحوازيني، اإذ اأنهم يزفون ابنائهم الثوار الذين ي�شت�شهدون على 
يد املحتل الإيراين، مما يحول ت�شييع اجلنازة اىل مظاهرات ومطالب و�شخط �شعبي، وهذا ما 
يق�ض م�شاجع الدولة الفار�شية، ولكن بائت حماولت ال�شلطات الإيرانية الإرهابية بالف�شل ملنع 

الأحوازيني من التظاهر.
وال�شعراء  املثقفني  وت�شتهدف  ا�شتهدفت  التي  املتكررة  الإجرامية  اليرانية  ال�شيا�شات  اإن 
واملنا�شلني والن�شطاء وال�شيا�شيني الأحوازيني بالت�شفية اجل�شدية، تارة بحادث �شري وتارة اأخرى 
الغرق اأو اجللطة اأو الإنتحار ..اإلخ، اأ�شبحت مك�شوفة لل�شعب العربي الأحوازي متامًا، فاإن دولة 
ايران كلما اخفت احوازيًا يوجد غريقًا يف اأحد الأنهار و اآخر يتم دفنه من قبل الأمن الإيراين 
واإل  ال�شعب  ابناء  النا�ض من  الدفن دون اعالم  يتم  باأن  امليت  ال�شغط على عائلة  يتم  او  خل�شة 

ف�شوف تتم حما�شبتهم هم اي�شا! 
اإن ما يح�شل داخل ايران حاليًا من قتل واعتقالت تع�شفية هو اكرث بكثري مما تناولته و�شائل 
قد  و  واملمنهج،  املتعمد  الإيراين  الإعالمي  والتعتيم  الإنرتنت  قطع  ب�شبب  وذلك  حاليًا  الإعالم 
ي�شتمر انقطاع الإنرتنت لأيام اأخرى حتى يتم �شحق املتظاهرين و اإخماد ثورتهم والق�شاء على 
اخلطرية  ايران  دولة  جرائم  اإزاء  والعاملي  الدويل  ال�شمت  ظل  يف  اأبيها  بكرة  عن  املظاهرات 

داخليًا وخارجيًا

حسين المذحجي � خاص "كل العرب" 

قطع ايران لإلنترنت جاء لإلستفراد 
بالمتظاهرين و محاولة القضاء عليهم

أ.يونس سليمان

كاتب من الأحواز
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يف ظل املظاهرات والحتجاجات احلالية املناه�شة للنفوذ الإيراين 
املهيمن يف العراق ولبنان وما ي�شاحب ذلك النفوذ عادًة من  ميلي�شيات 
و عمالء مت�شلطني، وف�شاد وفقر وتردي يف خمتلف نواحي احلياة، قد 
يتمنى بع�ض العرب على ال�شعب الإيراين اأن يقتن�ض الفر�شة وينتف�ض 

لينهي ولية املاليل وليخّل�ض العامل منهم.
اأقول كما يقول الأمريكان: 

جدوى". بدون  اأو  بكم  م�شرًا  يكون  فقد  له،  تدعون  ملا  "اإنتبهوا 
او  ال�شاه  اأبن  الأرجح  على  جلاء  الآن  املاليل  حكم  �شقط  فلو 
جماعة جماهدي خلق كبديل، امل�شكلة اأَنّ كليهما فر�ض وعندهما نف�ض 
العن�شرية وحلم التو�شع الفار�شي الإمرباطوري، فلن يكون هناك فرق 

يذكر للعرب.
اجلديد  اليراين  احلكم  اأّن  هي  اجلديدة  الإ�شافية  امل�شيبة  لكن 
اأمريكية  عقوبات  بدون  �شيكون  وهكذا  للغرب  حليفًا  �شيكون  البديل 

وبت�شليح متطورغربي. يعني �شيكون و�شع العرب اأ�شواأ. 
اإن حترر الحواز العربية املحتلة وحرمان اإيران من ثروات الأحواز 
)90-80 ٪ باملئة من ثروة اإيران من الأحواز( ف�شيبقى الفر�ض يف هذه 

احلالة �شعفاء بدون ثروة وحتت العقوبات وحتت يد العرب لالأبد.
بالق�شية  التفكري  العرب! ويجب بدء  هذا ما يجب ان نفهمه نحن 
من  �شنة   94 بعد  العربية،  الحواز  بدولة  العرتاف  و  الحوازية 
الحتالل، كحٍل �شامٍل ودائم لكل ما يتعلق باإيران، و اإخراج العراق و 

�شوريا ولبنان و اليمن من الهيمنة الإيرانية.

أ.عارف الكعبي

اسقاط نظام المللي اإليراني 
اآلن، هل هو أفضل حّل للعرب وال 

سيما الشقائنا الخليجيين؟

يف ال�سميم

   �شيا�شي من الأحواز

افتتح رئي�ض املوؤمتر ال�شيد عادل ال�شويدي وبداأ يف �شرح اأهمية املوؤمتر 
العام والذي ياأتي بعد ع�شرين عامًا على انطالقة حركة الن�شال العربي 

لتحرير الأحواز وهو اأول موؤمتر عام يف تاريخ احلركة.
كما بني ال�شويدي اأن احلركة اليوم تختار رئي�شها عرب النتخاب املبا�شر 
وهي  واأن�شارها،  وجلمهورها  �شعبها  واأمام  عام  جتمع  يف  اأع�شائها  من 
الأحوازية  الوطنية  التي اعتربت نوعية ورائدة يف م�شار احلركة  اخلطوة 

على امل�شتوى التنظيمي.
كانت  والتي  احلركة  لأع�شاء  وال�شري  املبا�شر  القرتاع  عملية  وبعد 
ح�شن  وال�شيد  �شدام  حامت  ال�شيد  وهم:  مر�شحني  ثالث  بني  املناف�شة 
احليدري وال�شيد طارق الكعبي، وبعدها مت فرز الأ�شوات ب�شكل علني اأمام 

احل�شور والتي جاءت بفوز ال�شيد حامت �شدام برئا�شة احلركة.
وبالفقرة الثانية للموؤمتر ترئ�شها الرئي�ض املنتخب ال�شيد حامت �شدام 
فبداأ بكلمته التي حيا من خاللها احل�شور امل�شارك من الحوازيني والعرب 
والأ�شدقاء، كما توجه بال�شكر لأع�شاء احلركة مبنحهم ثقتهم يف انتخابه 

لرئا�شة التنظيم بالفرتة املقبلة.
و�شوريا  العراق  العربية يف  الثورات  بتوحيد  رئي�ض احلركة  كما طالب 
�شعبنا  "اإن  قال:  حيث  الأيراين  العدو  �شد  الأحوازية  الثورة  مع  واليمن 
الأحوازي يعي اأهمية املرحلة والتي تاأتي مواكبة مع ثورات الوطن العربي 
يف �شوريا ولبنان والعراق واليمن، اإذ يجمعها اخلندق والواحد يف مواجهة 

العدوان الإيراين".
املندلعة يف  ال�شعبية  الثورات  لن�شرة  داعمة  كلمات  املوؤمتر  �شهد  كما 
الأحواز والعراق ولبنان و�شوريا واليمن �شد العدو اليراين، ل �شيما �شراع 
تلك ال�شعوب من اأجل نيل حريتها وحتقيق �شيادتها و�شتقالل اأوطانها من 

براثن املحتل الفار�شي ال�شفوي.
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السياسة

الرئا�شية  لالإنتخابات  التنازيل  العد  بداأ  مع 
توا�شل  مع  اجلزائري  ال�شارع  توتر  حالة  زادت 
معار�شني  و  موؤيدين  بني  ال�شعبي  احلراك  انق�شام 
ل�شتحقاقات 12  دي�شمرب 2019 التي تعترب املنعرج 
فرباير،   22 منذ  املمتدة  الزمة  تاريخ  يف  احلا�شم 
اخلم�شة  للمرت�شحني  ي�شمح  مل  الذي  الو�شع  هو  و 
اجلزائريني  لإقناع  �شاخنة  انتخابية  حملة  بخو�ض 
الوجوه  تر�شح  ب�شبب  النتخاب  يرف�شون  الذين 
النظام  اىل  طويلة  ل�شنوات  انتمت  التي  القدمية 
�شمنيا  ا�شتمرارا  ال�شعب  فيها  راأى  و  البوتفليقي، 
رئا�شة  منهم  اي  تويل  حالة  يف  اخلام�شة  للعهدة 
البالد �شواء عبد املجيد تبون الوزير الول ال�شبق 
او وزير الثقافة ال�شبق المني العام بالنيابة حلزب 

العد التنازلي للمنعرج الحاسم

ان��ق��س��ام ال��ح��راك ال��ش��ع��يب ف��ي ال��ج��زائ��ر ب��ني راف���ض و مؤيد 
الن����ت����خ����اب����ات دي����س����م����رب  ي����زي����د م�����ن ت����وت����ر ال�����وض�����ع ف�����ي ال����ب����الد

التجمع الدميقراطي خلفا لأحمد اأويحي املتواجد 
يف �شجن احلرا�ض، اأو املرت�شح عز الدين ميهوبي 
او عبد القادر بن قرينة  وزير �شابق لل�شياحة، او 
عبد العزيز بلعيد المني العام حلزب امل�شتقبل و 
منا�شل �شابق يف حزب الأ�شالة واملعا�شرة جبهة 

التحرير، اأو علي بن فلي�ض رئي�ض  حكومة اأ�شبق.
و يف الوقت الذي يدعوا حمللني �شيا�شيني، و 
خرباء يف القت�شاد ال�شعب اىل  القبال بقوة على 
�شناديق القرتاع و اإختيار رئي�شا للجزائر من اجل 
انهاء ازمة دامت قرابة ال�شنة، و�شعت البالد يف 
املفتاح  هي  النتخابات  تعترب  م�شدود  مكان 
يوا�شل اجلزائريني  النفق،  من  للخروج  الوحيد  
التي  ال�شلمية  م�شرياتهم  ثالثاء  و  جمعة  يوم  كل 
بقاء  ظل  يف  لالإنتخابات  رف�شهم  فيها  يوؤكدون 
الع�شابات،  فلول  و  ال�شابق  النظام  من  وجوه 
و تدعو  الع�شكرية  بالدولة  تندد  �شعارات  حاملني 
اىل  تطبيق  قوانني الد�شتور، و بهذا ح�شم ال�شعب 
و�شعه، و اعطى راأيه يف النتخابات موؤكدا انها لنا 

 حيزية تلمسي

تبون, بن فليس, بلعيد, بن 
قرينة, و ميهوبي..من منهم 

الرئيس القادم  لجمهورية 
الجزائر؟
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الت�شويت على  الع�شابة راف�شا  فلول  باإ�شراف  نزيهة  تكون 
املرت�شحني اخلم�شة جملة و تف�شيال.

و  القت�شاد  تطوير  على  يراهنون  اخلم�شة  املرت�شحون 
ا�شرتجاع الموال املنهوبة يف حال فوزهم، و مع كل التغريات 
ما  و  بارزة  ل�شخ�شيات  التاريخية  املحاكمات  و  ال�شيا�شية 
من  غريها  و  الف�شاد  ملفات  يف  حتقيقات  من  ذلك  رافق 
الحداث التي �شهدتها البالد على وقع ثورة ال�شعب ال�شلمية 
منذ 22 فرباير ا�شتجابة ملطالبه، ت�شري الو�شاع قبيل املوعد 
و  الت�شاوؤلت  من  الكثري  يثري  �شائك   م�شار  نحو  النتخابي 
ما  اجلميع  فيه  يرتقب   للبالد  ا�شتثنائي  و�شع  يف  احلرية 
لالنتخابات  الراف�ض  املتوا�شل  احلراك  ي�شنع  ان  ميكن 
ال�شماح  بعدم  الراف�شني  فيها  يتوعد   التي  الفرتة،  يف هذه 
ال�شلطة  توا�شل  حني  يف  موعدها،  يف  النتخابات  باإجراء 
التح�شري للموعد احلا�شم، الذي جاء بعد مد و جزر، و حالة 
توتر �شيا�شي اأثر على كل القطاعات يف البالد، و كاأنها توؤكد 
قرارها يف اإنهاء عمر الزمة من خالل ادلء ال�شعب ب�شوته 
ان  و  فيه،  رجعة  القرارل  هذا  ان  والكيد  رئي�شه،  لإختيار 
النتخابات  تتفاو�ض يف  لن  قيادة اجلي�ض  فيها  ال�شلطة مبا 
و موعدها، باإعتبارها احلل الوحيد و الوحد الذي �شيجنب 
متاهات  يف  ال�شقوط  �شهيد،  املليون  ن�شف  و  املليون  ار�ض 
�شيا�شية و اأمنية، و من خاللها �شتحل كل التعقيدات و تتحقق 
مطالب احلراك ال�شعبي يف التغيري و التجديد و النتقال اىل 
من  اجلزائريني  خماوف  يثري  ما  هذا  و  ثانية،  جمهورية 
ح�شول �شدامات غري مرغوبة نتيجة اإنق�شام احلراك، بني 
من  باملزيد  تطالب  ثالثة  فئة  برزت  املوؤيدين،  و  الراف�شني 

ال�شمانات لنتخابات رئا�شية �شفافة و نزيهة.
و بالرغم من جهود املرت�شحني اخلم�شة يف اقناع ال�شعب 
ال�شعب  حماورتهم  على  اجلميع  فيه  ركز  ثري،  بربنامج 
قيمة  ارجاع  مع  القت�شادي  املحور  منها  اوىل،  بدرجة 
قبل  من  املنهوبة  الموال  ا�شرتجاع  و  اجلزائري،  الدينار 
افراد ع�شابة النظام القابعني يف ال�شجن، و �شمان ا�شتقرار 

الو�شع ال�شيا�شي و متابعة حما�شبة الف�شاد و املف�شدين. 
يف  اجلزائر  تعي�شه  الذي  الع�شري  املخا�ض  هذا  و�شط  و 
�شابقة من نوعها يف التاريخ ال�شيا�شي للبالد يت�شاءل اجلميع 
هل اقرتب الو�شول اىل خمرج النجاة من النفق املظلم الذي 
تتخبط فيه البالد منذ قرابة ال�شنة? و هل �شتمر انتخابات 
بر  اىل  اجلزائر  خاللها  من  ت�شل  و  ب�شالم  دي�شمرب   12

المان و ينتهي عمر الزمة؟

اأنتجته املحا�ش�شة الطائفية، ومبا زرعه  بعد �شتة ع�شر عاما من الف�شاد وما 
احلاكم املدين �شيء ال�شيت بول برمير من  بذرة خبيثة يف اأر�ض العراق الطاهرة، 
وبعد كل املاآ�شي التي حتملها ال�شعب العراقي، انتف�ض جيل ال�شباب يف الأول من 
م�شتحقة،  وبكرامة  عزيزا  حرا  املواطن  فيه  يعي�ض  بوطن  مطالبا  املا�شي  اأكتوبر 
ونادى بعلو ال�شوت )نريد وطن..ونازل اآخذ حقي( يف اأكرث من ع�شر حمافظات 
التظاهرات  هذه  �شيطنة  حماولت  كل  ورغم  بغداد،  العا�شمة  ب�شمنها  عراقية 
الحتجاجية ومع كل ما ا�شتخدمته ال�شلطات من قمع مفرط وقتل بالر�شا�ض احلي 
املبا�شر والذي ذهب نتيجته اأكرث من 300 �شهيدا و16  الف م�شاب وجريح، ورغم 
كل عمليات الختطاف للمتظاهرين والتهديدات املبا�شرة وغري املبا�شرة للنا�شطني 
ال�شلمني، اإل اأن هذه التظاهرات والعت�شامات بقيت بوترية مت�شاعدة ومل توقفها 
الجتماعي،  التوا�شل  ومواقع  النرتنيت  قطعوا خدمة  وقمعها،  ال�شلطة  ق�شوة  كل 
اأحرقوا خيام املعت�شمني يف كربالء وقتلوا املتظاهرين يف كل املحافظات املنتف�شة، 
اأخرى  مرة  وباملتاآمرين  مرة  بامل�شاغبني  �شبابها   ونعتوا  التظاهرات  �شور  �شوهوا 
وو�شفوهم بالعمالء، وقالوا عنهم ما قالوا وادخلوا العبوات النا�شفة اإىل �شاحات 
التظاهر لتح�شد املزيد من اأرواح �شباب العراق املنتف�ض ومل يلح يف اأفق احلكومة 
بل  اإ�شالحا حقيقيا،  تريد  انها  اأمل من  بارقة  ال�شيا�شية  املنظومة  وكل  واأحزابها 
على العك�ض من ذلك رغم كل الدعوات الدولية لها بالكف عن قتل املتظاهرين اإل 

اأنها م�شتمرة بنف�ض النهج و العقلية.
ان �شعبا خرب كل اأحزاب ال�شلطة منذ الحتالل وحتى اليوم، عرف انهم لي�شوا 
بناة دولة  واإمنا كما و�شفهم بول برمير حني قال )لقد جئنا  بالل�شو�ض وال�شراق 
ول  ال�شعب  ل ميثلون  هوؤلء  ان   ( عنهم  قال  وكذلك  الطرقات(   من  والفا�شدين 
ي�شتحقون ان ميثلوه( ولهذا كله خرج ال�شعب املنتف�ض يريد وطنا �شيعه الفا�شدين، 
ويريد حقه يف احلياة احلرة الكرمية الذي �شرقه الل�شو�ض، ولهذا كله النتفا�شة 
ال�شعبية ال�شلمية م�شتمرة يف العراق حتى حتقيق مطالب ال�شباب املنتف�ض من اأجل 
العدل واحلق واحلرية والكرامة. ولأنه الوطن الذي علم الإن�شانية احلرف الول 
فال يليق به ال الكربياء، والكربياء ل تليق ال بالفر�شان، وهاهم فر�شان العراق 

قد اعتلوا �شهوات املجد.

أ. علي الزبيدي

الوطن وكبرياء الفرسان 
والسلطات القمعية

يف ال�سميم

   �شحفي من العراق
 �شحفية جزائرية
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السياسة

ض��������ح��������اي��������ا ال��������������������ح��������������������روب... ب������������ني األل��������������������م واألم�����������������������ل!!

أ. هاني المالذي

 كاتب و اإعالمي عربي

اأمم تف�قت على م�صائبها
لعلها م�شادفة تثري احلزن وال�شخرية يف اآن 
ومقتلة جماعية  اأهلية  كل حرب  وبعد  اأنه  معًا، 

تولد اأمم قوية !
�شائر  اأثبتته   - غرابته  رغم   - واقع  هو  اأو 
جتارب التاريخ، باأمثلة عّدة تبداأ يف حرب اأهلية 
 1865 عام  انتهت  املتحدة  الوليات  �شهدتها 
مرورًا   ،1923 عام  انتهت  رو�شيا  يف  واأخرى 
ولي�ض   ،1950 وال�شني   ،1938 عام  باإ�شبانيا 
مع  الكارثيتني  واليابان  اأملانيا  بتجربتي  انتهاء 

نهايات احلرب العاملية الثانية.
على  انتف�شت  التي  ال�شعوب  تلك  فهل 
اأوجاعها وبنت اأقوى الأنظمة يف العامل واأكرثها 

تقدمًا وقوة، جاءت من كوكب اآخر؟

ال�ص�ري�ن من�ذجًا
الأكرث  امل�شهد  عن  خ�شو�شًا  هنا  نتحدث 
الثالثة  العقود  العامل يف  ماأ�شاوية على م�شتوى 
يف  واحلروب  الكوارث  اأ�شفرت  فقد  الأخرية، 
�شورية خالل نحو ثماين �شنوات عن دمار طال 
اأكرث من ثالثة اأرباع احلا�شرة العمرانية والبنى 
مهّجر  ماليني   10 نحو  عن  ف�شاًل  التحتية.  
نف�شيًا،  حمّطم  اأو  منكوب  اأو  لجئ  اأو  نازح  اأو 
وقد غادروا حاملني  اأطفال،  ن�شفهم  اأكرث من 
اأوجاعهم واآلمهم مما حدث واآمالهم مب�شتقبل 

اأف�شل كانوا وليزالون يتمّنونه اأن يحُدث. 
تغريبتهم  ظروف  مع  تعاملوا  فكيف 
والطارئة؟  اجلديدة  وبيئاتهم  الق�شرية، 
وقابليِتهم  واجتهاداتهم  جمهودهم  عن  وماذا 

لالندماج والتفاعل مع واقعهم اجلديد؟

ال�ص�رة قامتة...ولكن!
اأن ال�شورة قامتة جدًا، لكنها رغم  ل �شك 
�شوداويتها وكاآبتها، نتمنى اأن ت�شكل يف قادمات 
جديدة  تنموية  لنقلة  حمّر�ض  اأف�شل  الأيام 
لهذا البلد، والذي �شبق واأن مّثل لقرون وعهود 
وح�شاري  �شيا�شي  ثقل  مركز  �شبقت،  طويلة 
وال�شني  الهند  بالد  اأطرافها من  امتدت  لأمم 
الغرب.  اأقا�شي  الأندل�ض  اإىل  ال�شرق،  اأقا�شي 
اأن ت�شكل انطالقة مل�شروع كيان ع�شري متطور 

يعيد اأجماد هذه املعمورة.
بدا  الأيام،  من  القادم  عن  احلديث  ويف 
هو  وقت  من  مزيدًا  ينتظروا  مل  ال�شوريني  اأن 
وعاودوا  جراحهم  للملمة  فبادروا  اأ�شاًل،  زائد 
ومعنوياتهم  املحطمة  قواهم  جتميع  بنف�شهم 

املنهارة، وبا�شروا فعاًل اخلطوات الأوىل.

مناذج م�صرقة
و�شائل  يف   - نزال  ول   - �شنوات  منذ  نتابع 
مئات  عن  خ�شو�شًا،  الأوروبية  الإعالم 
ونالوا  تفوقوا  وطالبات  لطالب  �شواء  احلالت 
الغربية  اللجوء  بلدان  يف  الدرجات  اأعلى 
اأحيانًا  جذرية  فروق  رغم  الإقليمي،  واجلوار 
اآخرين عززوا  ل�شّبان  اأو  واللغات،  الثقافات  يف 
احلرفية  ب�شناعاتهم  وتناف�شيتهم  اأقدامهم 
ومهنهم املتعددة �شمن باقة من عوا�شم عاملية 
رغم  الأعمال،  وعامل  وال�شياح  بال�شكان  تعج 
ليعطوا  الأ�شواق.  ومتطلبات  القوانني  اختالف 
اإيجابية على قدرة الإن�شان على التفوق  مناذج 

والنجاح وخلق اأ�شباب الأمل من رحم الأمل!
كل هذا يحدث يف فرتات قيا�شية، ومبعدلت 
منو مثرية، يزيد من اأهميتها وعنا�شر الت�شويق 
فيها اأن اأبطاًل لهذه الق�ش�ض هم ذاتهم ممن 
فقد اأفرادًا من عائلته، واأمالكًا يف وطنه، اأو هو 

ذاته من يحمل اآثار ال�شدمة ونك�شاتها. 
ولعلهم اأيقنوا اأن الأمل والعتاب واإن كان على 
حق، لن يعيد ولو بع�شًا مما فقدوه، واأيقنوا اأن 
خيم اللجوء وفتات امل�شاعدات لن تفلح يف ر�شم 
ولطاملا  ي�شتحقونه،  ومزدهر  كرمي  م�شتقبل 

�شعوا لأجله.

والدماء حلت يف  الدمار  �شنوات طويلة من 
نزاعات  �شهدت  العربية،  املنطقة  من  بلدان 
اإقليمية واأممية وحروبًا بالوكالة على اأرا�شيها.

خاللها  نظر  قد  الدويل  املجتمع  كان  واإن 
م�شدومًا،  املهدمة  والآثار  املتناثر  احلجر  اإىل 
اآليات  عن  وللعجز  مفجوعًا،  املراقة  وللدماء 
رمّبا  فاإنه  وحمبطًا،  م�شتاء  الإن�شاين  التدخل 
بالهتمام  النظر  عن  وقعها  �شدة  من  غفل 
املطلوب نحو الإن�شان  املتبقي على قيد احلياة، 

لجئًا اأو نازحًا اأو معاقًا عاجزًا اأو حما�شرًا.
فمن ذا ي�شاأل عن حالهم؟ ومن ذاك املعني 
والجتماعية  النف�شية  اأو�شاعهم  ي�شّخ�ض  باأن 
لحتواء ا�شطرابات واأمرا�ض خلفتها ال�شدمة 

واملاأ�شاة؟
األي�ض الكل يدرك اأن جيل النكبات هو املعني 

باإعادة بناء اأوطان دّمرتها النكبات؟ 
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ب�����������غ�����������داد وب����������������������روت أل���������������ق ال����������ع����������روب����������ة م�����������ن ج������دي������د

أ.زياد المنجد

العقدين  اإن  نقول  عندما  �شرًا  نعلن  لن 
والع�شرين  احلادي  القرن  من  املا�شيني 
على  الفار�شية  ال�شيادة  ع�شر  باإمتياز  كانا 
اأ�شبح  فالعراق  العربي،  امل�شرق  يف  منطقتنا 
العراق  جمهورية  م�شمى  حتت  اإيرانية  ولية 
حاكمها الفعلي قا�شم �شليماين، ولبنان اأ�شبح 
م�شيطرًا عليه من قبل حزب اهلل ذراع الويل 
اليمن  يف  احلوثيني  اىل  اإ�شافة  فيه،  الفقيه 
وخ�شوعه  دم�شق  يف  الأ�شد  نظام  وت�شهيالت 
ميلي�شياتها  وانت�شار  الإيرانية  لالإمالءات 

الطائفية به.
الإيرانيني  امل�شوؤولني  جعل  ذلك   كل 
عوا�شم  اأربع  على  ب�شيطرتهم  يتباهون 
عربية  وباتوا يتباهون بخ�شوع كامل املنطقة 
لنفوذهم قريبًا بل ويخططون لذلك ويعملون 

عليه.
نحن  اأننا  نقول  عندما  �شرًا  نخفي  ول 
العرب اأُ�شبنا بالذهول لهذا التمدد الفار�شي 
التخل�ض  بكيفية  التفكري  على  نقوى  نعد  ومل 
من هذا ال�شرطان �شمن الظروف التي تعي�ض 
املفاجئ  التحرك  لكن  العربية،  املنطقة  فيها 
لنا وللعامل وحلكام طهران وذيولهم يف بغداد 
وبريوت جاء من �شباب العراق و�شباب لبنان، 
عن  معربين  القطرين  يف  الأحرار  فاإنتف�ض 
الغريب  الفار�شي  الوجود  هذا  من  غ�شبهم 
مطالبني  العربي  وواقعهم  بيئتهم  عن 
النفوذ  لهذا  حد  وو�شع  وطنهم،  با�شتعادة 
ولبنان  للعراق  والتدمري  ال�شر  يحمل  الذي 
تبقى  بغداد  برا  برا  )ايران  العربية.  والأمة 
الفقيه  الويل  �شور  ب�شرب  مرفوقة   ) حرة 
وتوابعه بالأحذية يف بغداد وباقي املحافظات 
)كلن  لبنان  يف  الأحرار  وهتافات  العراقية، 
لبنان  حاكم  اهلل  حزب  واأولهم  كلن(   يعني 

بها  �شدحت  �شعارات  الفقيه،  الويل  باإ�شم 
حكام  على  كال�شاعقة  لتنزل  الثوار  حناجر 

طهران واأذنابهم يف املنطقة
�شتعيد  واللبناين  العراقي  ال�شعبني  ثورة 
قناعتنا  ورغم  جديد،  من  العروبة  األق  لنا 
اأن  اأن ذلك لن يكون �شهاًل فطهران ل ميكن 
يف  نفوذ  من  حققته  ما  عن  ب�شهولة  تتخلى 
ب�شكل  الدويل  ال�شمت  اىل  اإ�شافة  املنطقة، 
اجلرائم  جتاه  خا�ض  ب�شكل  والأمريكي  عام 
وعمليات القتل التي ترتكبها ميلي�شيات ايران 
بحق املتظاهرين ال�شلميني يف بغداد، وجتاهل 
حزب اهلل ملطالب الثوار يف لبنان، ورغم ذلك 
ي�شر الثوار يف القطرين على حتقيق مطالبهم 
املطاف  نهاية  يف  �شريغم  رائع،  ب�شمود 
انهاء  على  املنطقة  يف  ومرتزقتها  طهران 
ال�شهيوين  امل�شروع  مع  املتناغم  م�شروعهم 
لتعود ال�شيادة يف القطرين العراقي واللبناين 

اىل اأحرار البلدين. 
حتية لثوار العراق وحتية لثوار لبنان ولكل 

الأحرار يف اأمتنا العربية.

 كاتب و �شحفي عربي من �شورية

خال�شة القول
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التقدمي  احلزب  رئي�ض  راأى 
ال�شرتاكي النائب ال�شابق وليد جنبالط 
يف حديث له اأن "العهد انتهى يف ال�شارع 

وكذلك الطائف".
ل  باأن  احلريري  �شعد  ون�شح  
"ن�شحته  املقبلة  احلكومة  يف  ي�شارك 
اأكرث من مرة بذلك لكن يبدو ان كالمي 
بد  "ل  اأنه  على  �شدى" م�شددا  يلق  مل 
من التغيري ولو كنت مكانه ل ا�شارك بل 

اأقف متفرجا".
يف  با�شيل  جربان  م�شاركة  وعن 
ان هناك  "اعترب  قال:  املقبلة  احلكومة 

وجوها انتهت".
التي  ال�شرارة  هي  الرئا�شية  "الت�شوية  ان  جنبالط  اإعترب  اأخرى،  جهة  من 

اأو�شلتنا اإىل هنا، والعهد كله كمنظومة �شيا�شية انتهى".
وعن عالقته مع حزب اهلل، اأ�شار اإىل "الت�شال مع حزب اهلل حتت �شعار تنظيم 

اخلالف قائم، لكن ل اأوافقهم الراأي".

اأن اجلي�ض  ال�شابق يف لبنان جيفري فيلتمان  قال �شفري الوليات املتحدة 
اللبناين هو "على الأرجح املوؤ�ش�شة الأكرث احرتاًما يف البالد، لكن هذا ل يعني 

انها فوق اأي نقد ول يعني انها مثالية".
وا�شاف خالل جل�شة للجنة ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�ض النواب المريكي 
"لقد راأينا خالل التظاهرات وحدات عدة منه تقوم بعمل جيد جًدا مبا خ�ض 
بينما  وتن�شحب  بعيًدا  تقف  وحدات  راأينا  كما  بريوت،  يف  املتظاهرين  حماية 

كانت فرق البلطجية ت�شرب املتظاهرين يف النبطية يف اجلنوب".
العدائي  تو�شعها  ملوا�شلة  م�شاحة  اأنه  لبنان  يف  ترى  "رو�شيا  اأن  و�شرح 
لدورها الإقليمي ويف البحر الأبي�ض املتو�شط، باإخت�شار، يعترب لبنان م�شاحة 

للتناف�ض الإ�شرتاتيجي العاملي".
ونظيف،  بريء  اأنه  يزعم  اأن  الآن  بعد  اهلل  حلزب  ميكن  "ل  اأنه  وراأى 
واإما  الدائم  الفقر  اإىل  اإما  يقود  الذي  امل�شار  اختيار  اللبنانيني  على  و�شيكون 
يف  �شي�شتمرون  كانوا  اإذا  ما  حتديد  خالل  من  وذلك  املحتمل،  الإزدهار  اىل 

قبول �شوء الإدارة".
و قال "قد ي�شاأل البع�ض يف وا�شنطن ما اإذا كان على اجلي�ض اللبناين اأن 
الأمر  هذا  بالقوة.  اهلل  حزب  �شالح  ولنزع  حركًيا  اهلل  حزب  ملواجهة  ي�شتعد 
الإزدهار يف  القاعدة مييلون اىل  ايران ووكالئها كما  اأهلية،  ي�شبب حرًبا  قد 

احلروب الأهلية، لذلك يجب علينا التفكري اأكرث على املدى الطويل".
وختم "يف حال عادت احلكومة اىل عملها كاملعتاد فلن يكون باإ�شتطاعتنا 
اأن نح�شد الدعم لتجنب الإنهيار، فاإ�شتمرار املح�شوبيات والف�شاد ودور حزب 
وال�شفافية  واملحا�شبة  الإ�شالحات  بينما  الدرك،  اأ�شفل  اإىل  �شيوؤدي  اهلل 
والإعتماد على موؤ�ش�شات الدولة بدًل من حزب اهلل �شيجذب نوعا من الدعم 
الذين  واآخرين  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  اأف�شل،  وجهة  اىل  يقود  الذي 

يقدمون الدعم وال�شراكة".

�شهرها  اللبنانية  النتفا�شة  دخول  بعد 
العربي  لبنان  طليعة  حزب  اأ�شدر  الثاين، 
النتقا�شة  بهذه  اأ�شاد  بيانا  ال�شرتاكي 
زخمه  على  "ال�شارع  يزال  ما  التي 
حتى  ا�شتطاع  الذي  القوي  ونب�شه 
امل�شهد  على  ايقاعه  يفر�ض  اأن  الآن 
ال�شيا�شي، من خالل ا�شتقالة احلكومة، 
عقد  من  النيابي  املجل�ض  دون  واحلوؤول 
قوانني  واقرتاحات  م�شاريع  لتمرير  جل�شاته 

التي ملتب�شة  ال�شيا�شية  يتم من خاللها اللتفاف على املطالب 
يرفعها احلراك منذ اأكرث من �شهر".

بالعر�ض  اجلديد  ونقيبها  بريوت  يف  املحامني  "لنقابة  تهنئة  اأر�شلت  و 
الدميقراطي الذي جت�شد يف انتخابات النقابة، ملركز النقيب والع�شوية". و اأو�شح 
التي  امل�شهدية  جيدًا  تقراأ  اأن  اأطرافها  بكل  ال�شلطوية  املنظومة  على  "ان  البيان 
اأطل ال�شعب من خاللها على م�شرح احلياة ال�شيا�شية، بحيث مل تعد تنطلي عليه 
باعادة  والتي خل�شتها  ال�شعبية  اللتفاف على املطالب  املناورات ول حماولت  كل 
تكوين ال�شلطة تكوينًا بعك�ض اإرادة التمثيل ال�شعبي واأن مراهنتها على تعب ال�شارع 
لي�شت يف حملها". و اإن "ال�شراع بتاأليف حكومة من ذوي الكف النظيفة واملوؤهالت 
الوطنية من خارج النتماء ال�شيا�شي الفئوي لقوى ال�شلطة، والدعوة اإىل انتخابات 

نيابية مبكرة على اأ�شا�ض قانون وطني  ن�شبي وعادل وخارج القيد الطائفي".
و ختم البيان بالدعوة "اإىل ابقاء ال�شوء م�شلطًا على الق�شية الفل�شطينية مع 
ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  على  ال�شرعية  باإ�شفاء  جديدًا  طورًا  الدويل  التاآمر  دخول 
الغربية، لتعطي دلياًل جديدًا على م�شتوى الحت�شان الأمريكي للم�شروع ال�شهيوين، 

وهذا ما يجب مقاومته والت�شدي له بكل المكانات املتاحة". 

   الجامعة العربية تدين اإلنتهاكات 
الدبلوماسية االيرانية

  طليعة لبنان العربي االشراكي

  جنبالط: العهد انتهى وكذلك الطائف 

  فيلتمان يتحدث عن لبنان وحزب هللا 
والتظاهرات

األخ��ب��ار

اأدان الأمني العام جلامعة الدول العربية، اعرتاف النظام الإيراين ر�شميا 
الدبلوما�شية  البعثة  وت�شليمها مقر  الإرهابية لديها  امليلي�شيات احلوثية  بتمثيل 

للجمهورية اليمنية يف طهران واملباين التابعة لها واأموالها وممتلكاتها.
وانتهاكًا  الدبلوما�شية  الأعراف  عن  فا�شحًا  خروجًا  اخلطوة  هذه  واأعترب 
�شريحًا مليثاق الأمم املتحدة واتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�شية والقن�شلية. 
الرئي�ض الإيراين ح�شن  اإن  "فار�ض" الإيرانية، ن�شرت  اأنباء  و كانت وكالة 
ك�شفري  اعتماده  اأوراق  الأخري  قدم  حيث  الديلمي،  اإبراهيم  ا�شتقبل  روحاين، 

جديد ل�شنعاء لدى طهران.
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قال م�شدر م�شوؤول بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية باأنه مت تاأجيل موعد 
نوفمرب   25 يوم  املقرراإنعقادها.  من  كان  التي  الأفريقية  ـ  العربية  القمة  انعقاد 
الدولة امل�شيفة  ال�شعودية ب�شفتها  العربية  بالريا�ض. حيث افادت اململكة  املا�شي 
اأن  تاأجيل القمة على  للقمة مفو�شية الحتاد الأفريقي واجلامعة العربية بقرارها 

يتم ال�شتقرار على موعد جديد لعقدها خالل الربع الأول من عام 2020.
تنعقد يف  التي  نوعها  �شتكون اخلام�شة من  الريا�ض  اأن قمة  بالذكر   واجلدير 
�شياق ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي جتمع بني الدول العربية والأفريقية، اإذ انطلقت 

هذه امل�شرية بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأوىل بالقاهرة عام 1977..

اقام �شفري دولة فل�شطني بباري�س ال�شتاذ �شلمان الهريف احتفالية  بالذكرى 
يا�شر  الفل�شطيني  الرئي�س  لرحيل   15 ال  والذكرى  فل�شطني  دولة  لإعالن    31
عرفات،  بح�شور العديد من ال�شفراء و الدبلوما�شيني و الإعالميني و ال�شخ�شيات 

ال�شيا�شية، و ح�شد من اجلالية الفل�شطينية و العربية
الحتفالية اأقيمت بالبيت التون�شي باملدينة اجلامعية بباري�س، بداأت بالن�شيد 
الوطني الفل�شطيني، ثم كلمة ل�شفري تون�س و كلمة ل�شفري فل�شطني و تالها عر�س 
�شعر  اإلقاء خمتارات من  و  الرمل،  على  الر�شم  فعاليات من  و  فيلمني ق�شريين، 

حممود دروي�س، و اختتمت مع الغناء الفل�شطيني.
يف هذه الذكرى حتية لل�شعب الفل�شطيني و حتية للراحل الكبري اأبا عمار.

  بيان قوى الحرية والتغير في السودان 

  سامح شكري: تحقيق االستقرار والتنمية 
في منطقة الشرق األفريقي

  السعوديه تؤجل موعد القمه العربيه- األفريقية 

  فلسطني بالقلب .. و أبو عمار بالذاكرة

"حان  اأنـــه  اأعــلــنــت  و�شلنا،  بــيــان  يف 
اأجــــل تــكــويــن املــجــلــ�ــض الــتــ�ــشــريــعــي وفقا 
16 نوفمرب  لأحكام الوثيقة الد�شتورية يوم 

2019م". 

هــذه  عــلــى  "ا�شتنادا  الــبــيــان  تــابــع  و 
والتغيري  احلــريــة  ــوى  ق �شممت  الأهــمــيــة 
روؤية �شاملة تت�شمن الدور املاأمول للمجل�ض 
الت�شريعي، التكوين و الإن�شاء ويف ذلك مت 
التفاق على اأن يكون الربملان ثوريا معربا 
دي�شمرب  لــثــورة  امل�شروعة  التطلعات  عــن 
الوطنى  التنوع  املجيدة، وقوميا معربا عن 
يكون  واأن  نوعيا،  و  تخ�ش�شيا  و  اقليميا 
الفرتة  خالل  واجباته  لأداء  موؤهال  مهنيا 
مقاعد  توزيع  على  التفاق  ومت  النتقالية، 
التعداد  مــوؤ�ــشــرات  ا�شا�ض  على  الــربملــان 
ال�شكاين ومراعاة التوازن النوعي و متثيل 
قاعدة  اأكــرب  يحقق  مبــا  املختلفة  الفئات 

للتوافق الوطني. 

احلرية  قــوى  "ناق�شت  البيان  ختم  و 
�شوء  فى  الربملان  تكوين  م�شاألة  التغيري  و 
مبلف  املتعلقة  خا�شة  احلالية  التطورات 
التحفظات  العتبار  يف  وو�شعت  ال�شالم، 
التي ابدتها اجلبهة الثورية يف هذا ال�شاأن 
على  التغيري  و  احلرية  قوى  من  وحر�شا   ،
روؤية  ا�شت�شحاب  على  و  الوطني،  التوافق 
�شركائنا يف اجلبهة الثورية ودون تنازل عن 
واجب و ا�شتحقاق اإن�شاء الربملان النتقايل 
ملــدة  الت�شكيل  اأرجـــــاء  عــلــى  التـــفـــاق  مت 
نتمكن  حتى   2019 دي�شمرب   31 اأق�شاها 
خاللها من التوافق على �شيغة متفق حولها 
نتمكن  وحتى  الت�شريعي  املجل�ض  تكوين  يف 
من اإدارة حوار وا�شع مع القوى غري املوقعة 
على اإعالن احلرية و التغيري حول ا�شهامها 
الوثيقة  اأحكام  وفق  النتقايل  الربملان  يف 

الد�شتورية".

التي مت عقدها  عقب الجتماعات 
يف وا�شنطن، حول �شد النه�شة الأثيوبي 
م�شاركة  و  اأمريكا،  من  ودعوة  برعاية 
الثالثة  والـــدول  ــدويل  ال البنك  رئي�ض 
ــ�ــشــودان  وال م�شر  ـــالأزمـــة:  ب املــعــنــيــة 
واأثــيــوبــيــا، اأكـــد �ــشــامــح �ــشــكــري وزيــر 
الجتماعات  اأن  امل�شري  اخلــارجــيــة 
�شاأنها  من  اإيجابية  نتائج  عن  اأ�شفرت 
اأن ت�شبط م�شار املفاو�شات وت�شع لها جدوًل زمنيًا حمددا، مو�شحا اأنه تقرر اأن يتم عقد 
ومب�شاركة ممثلي  املائية  املوارد  وزراء  م�شتوى  على  الثالث  للدول  عاجلة  اإجتماعات  اأربعة 
الوليات املتحدة والبنك الدويل من اأجل الو�شول  اإىل اتفاق حول ملء وت�شغيل �شد النه�شة 
وا�شنطن  يف  لقائني  الجتماعات  هذه  يتخلل  اأن  2020على  يناير   15 بحلول  �شهرين  خالل 
تقدير  عن  معربا  املفاو�شات.  هذه  يف  التقدم  لتقييم  الأمريكي   اخلزانة  وزير  من  بدعوة 
للوزراء  وا�شتقباله  املفاو�شات  لهذه  ترامب  الرئي�ض  لرعاية  ال�شي�شى   الفتاح  عبد  الرئي�ض 
الثالثة. ومبا يعك�ض عمق العالقات ال�شرتاتيجية التي تربط بني م�شر والوليات املتحدة. 
وموؤكدا على اأن م�شر ت�شعى للتو�شل اإىل اتفاق متوازن ميّكن اأثيوبيا من حتقيق الغر�ض من 
اأن  �شد النه�شة، وهو توليد الكهرباء، دون امل�شا�ض مب�شالح م�شر املائية وحقوقها خا�شة 

مياه النيل هي م�شاألة وجودية بالن�شبة مل�شر.
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االقتصاد

ما  اول  باإمتياز  اقت�شادي  �شعار  "معنا�ض" 
الردين يف وجه احلكومة، كرد  ال�شارع  ُاطلق يف 
الذي مت  الدخل اجلديد  قانون �شريبة  فعل على 
عن  تعبري  وهو  اخريا،  المة  جمل�ض  من  اإقراره 
تاآكل دخول املواطنني وغالء املعي�شة، ورفع الدعم 
احلكومي عن العديد من ال�شلع ال�شرورية وخا�شة 
اخلبز، ويتلخ�ض الغ�شب ال�شعبي العارم يف �شعار 
ب�شاطته  ال�شعار يف  "معنا�ض". ويف ذلك  ب�شيط: 
ما يقر باأن البلد يعاين من اأزمة اقت�شادية، واأن 
اإىل  هذه  ازمته  من  اخلروج  اإىل  يحتاج  الأردن 
يكن  فلم  الدولة،  موارد  وزيادة  الإنفاق  �شبط 
اللجوء  �شوى  تعالج اخللل  الدولة من حلول  امام 
النقد  �شندوق  ومنها  الدولية  املالية  للموؤ�ش�شات 

بامتياز اقتصادية  شعارات 
كلن" يعين  "كلن  ....لبنان  "معناش"  األردن 

أ.د. غسان الطالب

ال�شلع  عن  الدعم  برفع  او�شى  حيث   ، الدويل 
اجلاهزة  الو�شفة  ثم  اخلبز،  ومنها  ال�شرورية 
حيث    ، ال�شيت  �شيء  ال�شريبة  قانون  بتغيري 
والذي  والعيان،  النواب  جمل�شي  من  اخريا  ُاقر 
اأعتربه ال�شارع الردين م�شا�شا بالمن الجتماعي 
للمواطن، ويلحق ال�شرر بجميع املواطنني خا�شة 
ال�شريحة الدنيا والو�شطى من الطبقة الو�شطى، 
مما ف�شره العديد من املحللني القت�شاديني باأنه 
وتو�شيع  الو�شطى،  للطبقة  وانهاء  �شحق  عملية 
ازدياد  اىل  ا�شافة  امل�شحوقة،  الدنيا  للطبقة 
رقعة الفقر وتعاظم معدل البطالة، وفر�ض اأعباًء 
دون  القت�شادية  القطاعات  كافة  على  جديدة 
ا�شتثناء،  و�شيعمل على تفاقم امل�شكلة القت�شادية 
اأعباًء جديدة  ويزيد من تعقيدها، كما �شي�شيف 

املواطن  مبقدور  لي�ض  �شلبية  باآثار  املجتمع  على 
حتملها ول حتى القطاعات القت�شادية الوطنية 
مبجملها،  حيث من املتوقع مع نهاية العام 2019، 
م�شمولة  جديدة  �شرائح  دخول  �شهد  الذي  العام 
بقانون �شريبة الدخل املعدل، �شواء على الفراد 
ان  متوقع  الخرى،  النتاجبة  القطاعات  على  او 
ي�شهد الردن موجة غالء يف ال�شعار غري م�شبوقة 
من  يقرب  ما  حت�شيل  ي�شتهدف  القانون  لكون 
وباملجمل  �شريبية،  كعائدات  دولر  مليون   200
حت�شيل 1.4 مليار دولر كاإيرادات حملية جديدة 
�شرائب  ن�شب  وتعديل  �شرائب  فر�ض  خالل  من 

قائمة.
ارتفاع م�شتمر يف املديونية  الردن يعاين من 
تقول  الذي  الوقت  يف  املوازنة،  يف  دائم  وعجز 
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  اأ�شتاذ جامعي و باحث اقت�شادي

الدين العام قد جتاوز ما ن�شيته ال 152% 
للبلد،  الجمايل  املحلي  الناجت  حجم  من 
ب   2019 للعام  العام  الدين  حجم  ويقدر 
عن  دولر  مليار   40 بزيادة  دولر  مليار   86
اللتزام  ذلك  اىل  ا�شف   ،2007 العام 
الدين  اأق�شاط  ب�شداد  الدولة  على  املرتتب 
مع الفوائد املرتتبة عليه والتي تقدر بحدود 
هذا  نهاية  مع  دولر  مليار  ون�شف  مليار 
العام  2019، و�شريتفع هذا الرقم يف  العام 
وبذلك  دولر،  مليارات  اأربعة  اإىل   2020
يكون لبنان الثالث عامليا يف ت�شنيف الدول 
الناجت  مع  العام  الدين  مقارنة  عند  املدينة 
�شندوق  ت�شنيف  ح�شب  الجمايل  املحلي 
فيه  يعاين  الذي  الوقت  يف  الدويل،  النقد 
البطالة  ملعدل  ارتفاع  من  اللبناين  املجتمع 
وتراجع فر�ض العمل اإىل م�شتوى كبري جدا، 
النمو  معدل  على  وا�شحا  اأثرا  ذلك  فرتك 
م�شتويات  اإىل  تراجع  حيث  القت�شادي 
تهالك  التحتية  البنية  و�شهدت  كما  دنيا، 
التي  اخلدمات  م�شتوى  يف  وتراجع  كبري 
كما  البالد،  ارجاء  كافة  يف  الدولة  تقدمها 
ظاهرة  تناولت  التي  الدرا�شات  بع�ض  ان 
الفقر يف لبنان تقول ان ما يزيد على مليون 
اليوم  دولر يف   4 بـ  يعي�شون  لبناين  ون�شف 
درا�شات  وبح�شب  �شهريا  دولر   120 مبعدل 
فاإن   ،2016 العام  يف  اجريت  �شابقة  اأخرى 
بـ  يعي�شون  لبناين  ون�شف  مليون  من  اأكرث 
مبعدل  اأي  اليوم،  يف  الواحد  للفرد  دولر   4
املجتمع  افراد  من   8% وان  دولرًا،   120
يعي�شون يف "فقر مدقع" مبعنى اكرث دقة ان 
ما يقارب الن�شف مليون لبناين �شخ�ض ل 
يتجاوز دخلهم اليومي 2.5 دولر، مما يعني 
تتجاوز  اللبناين  املجتمع  الفقر يف  ن�شبة  ان 

ال 60%.
تنتظر  اقت�شادية  بكارثة  ينذر  ما  وهذا 
التدابري  تتخذ  مل  اإن  الوطني  القت�شاد 
الالزمة لنقاذ القت�شاد، مما حدا بالعديد 
بالتحذير  القت�شاد  وخرباء  املحللني  من 
التي  لليونان  العام  الدين  باأزمة  والتذكري 
على  ال�شيطرة  وافقدها  بالبالد  ع�شفت 
فوائده  ول حتى  العام  الدين  اق�شاط  �شداد 
بتقدمي  الأروبي  الحتادي  تدخل  لول 
اإذن  حمنته.  من  للخروج  امل�شاعدات 
مع�شلة  امام  الآن  هو  اللبناين  القت�شاد 
ال�شارع  اىل  املواطنني  باآلف  دفعت  كبرية 
نهبوا  الذين  الفا�شدين  مبحا�شبة  مطالبني 
اللبنانيون  قال  لهذا  وافقروه،  البلد  موارد 
لطرد  الوطني  اقت�شادهم  لنقاذ  كلمتهم 
كافة الفا�شدين وادواتهم "كلن يعني كلن".

بلغ يف  العام  الدين  اإجمايل  اإن  املالية  وزارة  فيه 
دينار  مليار   28.22 2018 حوايل  العام  منت�شف 
الناجت  من  )39 مليار دولر( مبا يعادل 96.4% 
ارتفع  والآن  الفرتة،  نف�ض  من  الإجمايل  املحلي 

عن  تختلف  ل  الّنف�ض  على  الثورة  اإّن 
املفهوم ال�شامل للثورة التي تهدف اإىل التغيري 
بها  يتحلون  واإقدام  �شجاعة  فهي  والإ�شالح، 
يف  ترغب  التي  الكبرية  العقول  ذوي  فقط 
واحلرّية،  الّتطور  درب  على  وال�شري  التغيري 
كما اأّنها حالة �شحّية ي�شبقها اإدراك باأن اإرادة 
الإن�شان وحدها التي توؤجج و حتدد طريق هذه 

الثورة. 
بناء  اإىل  دائما  النف�ض حتتاج  الثورة على 
متجدد لالإن�شان لتحرير كل طاقاته و تفجري 
و  الّظلم  ما يخذله من  للقطع مع كل  قدراته 
املعاناة و الإح�شا�ض بالغنب و الّتبعية من اجل 
�شبل  احد  فهي  الكرمية،  واحلياة  الكرامة 
الّتغيري ال�شامل وامل�شتمر لالإ�شالح كل جوانب 

احلياة.
�شرورة  هي  لنف�شه  الإن�شان  مراجعة  اإن 
للبحث  فيها   للّتاأمل  ما�شة  حاجة  و  حتمّية 
غري  و  املعلنة  اأخطائه  ومراجعة  �شلبياته   يف 
املعلنة و الوقوف على مواطن ال�شعف و العجز 
الإ�شالح  خطوات  باختيار  ومواجهتها  فيها 
لت�شحيح  مغالطة  اأو  ارتباك  دون  والتنفيذ 
الجناز  ف�شاء  نحو  بثقة  امل�شاروامل�شي 

والنجاح.
الأمر  حقيقة  يف  هي  النف�ض  على  الثورة 
ن�شنعها  جديدة  لالنطالقة  ودعوة  انت�شار 
اإخفاقاتنا  مع  بايجابية  التعامل  خالل  من 
معرفة  و  بنا  املتعددة  الهزائم  اأحلقت  التي 
حدود اإمكانياتنا لر�شم اأهداف جديدة وروؤى 
بّناءة نكون عندها اأكرث اإميانا باأن الّثورة على 
جديد  اأجل  من  الّتغيري  �شجاعة  هي  الّنف�ض 

اأف�شل ..!.

أ. سناء جاءباهلل

راأي

  مايكروبايوجل�شت/مديرة للبحث و التطوير

شجاعة من نوع 

آخر!...

منت�شف  لغاية  دولر  مليار   40 عن  يزيد  ما  اىل 
الأردين  املواطن  ن�شيب  يبلغ  حيث   ،2019 العام 
 6180( دينار   4381 مقداره  ما  العام  الدين  من 
 ،2019 العام  من  الول  الربع  نهاية  حتى  دولر( 
فهو  العام  الدين  اجمايل  عن  املعلن  الرقم  اأما 
الفوائد  يت�شمن  ول  فقط،  الدين  اأ�شل  ميثل 
الفوائد  اليه  اأ�شفنا  ما  واإذا  الدين،  هذا  على 
للدين  احلقيقي  الرقم  فاإن  �شنويا  عليه  املرتتبة 
اأي ما  40 مليار دينار  العام هو ما يقرب من ال 
يعادل 56 مليار دولر، يف الوقت الذي تقول دائرة 
الح�شاءات العامة الأردنية يف بياناتها املن�شورة، 
الأردنية  الأ�شر  % من   37.6 ن�شبته  ما  ان  تقول 
دينارا   625 و   208 بني  ال�شهري  دخلها  يرتاوح 
هو  الواحد  للفرد  الفقر  باأ خط  علما  ال�شهر،  يف 
814 دينار ودائما ح�شب الإح�شائيات الر�شمية، 
جمموع  من  وت�شري نف�ض الأرقام اإىل ان 16.8% 
 625 بني  ما  دخلها  يرتاوح  املجتمع  يف  الأ�شر 
 54.4% ان  يعني  ال�شهر مما  833 دينارا يف   –
م�شمون  هو  وهذا  الفقر  خط  حتت  يعي�شون  هم 

�شعار "معنا�ض".      
لبنان هو الآخر ينتف�ض ويثور يف وجه الف�شاد 
يعني  "كلن  �شعار  رافعا  القت�شادي  والرتدي 
وب�شكل  الزمن  من  عقد  منذ  ي�شري  فهو  كلن"، 
قد  اقت�شادية  ازمة  ويف  املجهول  نحو  مت�شارع 
تقود البلد اإىل الفال�ض، هذا اذا علمنا ان حجم 
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السياسة

الأمم  وتاأ�شي�ض  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
املتحدة واحلرب الباردة وحرب الفيتنام واحلرب 
الكورية وتفكك الحتاد ال�شوفياتي و�شقوط جدار 
برلني، مل تكف دول العامل عن الطموح والتوق اىل 
نظام عاملي جديد مبني على التوازن وال�شتقرار 
�شتلعبه  الذي  الدور  هو  فما  الدائم،  وال�شالم 
ال�شني كقوة اأ�شبحت عمالقة على كل امل�شتويات، 

يف حتقيق  هذا احللم؟
احل�شارات  اأعرق  من  واحدة  ال�شني  تعترب 
التي عرفها  تاريخ الب�شرية، حيث عرف هذا البلد 
ح�شارة جتاوزت الأربعة اآلف �شنة ،بدون انقطاع 
"كما يحلو لل�شينيني  التذكري به اعتزازا". ومتتد 
ون�شف  مليون  ت�شعة   تفوق  م�شاحة  على  ال�شني 
العامل مبا  ال�شكان يف  اكرب عدد  كلم2 وحتت�شن 

يقارب مليار ون�شف املليارن�شمة.
اإل ان ال�شني عمرت طويال حتت وطاأة النظام 
القطاعي، قرون من الزمن، مما نتج عنه ويالت 
ل حت�شى عانى منها ال�شينيون، التخلف والأوبئة 
واملجاعة والمية، و جعلها فري�شة �شهلة وعر�شة 

أ.محمد زيتوني

ال��ص��ني وال��ن��ظ��ام ال��ع��ال��م��ي ال��ج��دي��د ال��ق��ادم

والفرن�شية  اليابانية  ال�شتعمارية،  لالأطماع 
والربيطانية.

وبعد مطلع القرن الع�شرين، فتحت  �شفحة 
 ،1911 �شنة  الوطنية  بالثورة  د�شنت  جديدة، 
احلزب  قادها  التي   ،1949 بثورة  وتوجت 
ال�شيوعي ال�شيني بزعامة ماو ت�شي تونغ، وبعد 

�شتني �شنة اأ�شبحت ال�شني ثاين قوة اقت�شادية 
المريكية،  املتحدة  الوليات  بعد  العامل  يف 

متجاوزة بذلك اليابان واأملانيا.
فما هو �شر هذا النجاح الباهر الذي حققته 
والجتماعي  القت�شادي  امل�شتوى  على  ال�شني 
الذي  الدور  هو  وما  والعلمي؟  والديبلوما�شي 
�شتلعبه يف النظام العاملي القادم الذي اأ�شبحت 

معامله تلوح يف الأفق؟
تاأ�شي�ض جمهورية ال�شني  الإعالن عن  منذ 
مراحل  ثالثة  اىل  الإ�شارة  ميكن  ال�شعبية 
اأفرزت القوة القت�شادية والتنموية التي تعرفها 

ال�شني الآن:
1ـ  مرحلة الثورة ب�شقيها ال�شيا�شي املجتمعي 
الزعيم  دبرها  التي  املرحلة  وهي  والثقايف 

ماوت�شي تونغ.
2 ـ مرحلة الرباغماتية القت�شادية والإنتاج 

والنفتاح وهي مرحلة الرئي�ض دينغ زياو بينغ. 
على  والنفتاح  والنمو  الت�شنيع  مرحلة   ـ   3
وهي  اجلديدة  ال�شينية  والدبلوما�شية  العامل 

مرحلة الرئي�ض احلايل �شي جي بينغ.
التنموية  للنه�شة  احلقيقية  الأ�ش�ض  اإن 

ال�شينية ميكن ح�شرها فيما يلي:
اعلى  قواعد  حتت  والتعليم  التكوين  ـ 
املرتبطة  امل�شوؤولية  وروح  الن�شباط  م�شتويات 

باملحا�شبة ارتباطا وطيدا.
اخل�شائ�ض  ذات  ال�شرتاكية  نهج  ـ 

ال�شينية، او "�شيننة" ال�شرتاكية.
وتقييم  اخلما�شية  املخططات  اإعتماد  ـ 

نتائجها.
فاملخطط اخلما�شي الأخري )الثالث ع�شر( 
وت�شادف   2016 �شنة  انطلق  والذي  مثال، 
لتاأ�شي�ض احلزب  املئوية  الذكرى   ،2021 نهايته 
روؤى  خم�شة  على  يعتمد  ال�شيني،  ال�شيوعي 

وهي: 
والبيئة  والتقا�شم،  التناغم،  و  البتكار، 

اخل�شراء، والنفتاح.
ويلتزم هذا املخطط اإمتام م�شروع اإجبارية 
اأنحاء ال�شني  التعليم الإعدادي يف كل  وتعميم 
امل�شتوى  التعليم،على  م�شتوى  على  هذا 
ال�شني  د�شنت  فقد  والتجاري  القت�شادي 
احلرير  طريق  حول  يتمحور  عمالقا  م�شروعا 
اىل  �شنغهاي  ميناء  من  ميتد  الذي  البحرية، 
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 �شحفي من املغرب

ا�شبانيا.  وجنوب  املغرب  �شمال  طارق  جبل  م�شيق  حدود 
تبوء  من  ال�شني  �شيمكنان  اللذان  القت�شادي  واحلزام 

ال�شدارة يف التعامل التجاري العاملي.
 كما يجب الإ�شارة اىل ان التعليم والتكوين والقيم واملثل 
الإجناز  يف  كبري  دور  لها  ال�شينيون  بها  يوؤمن  التي  العليا 
القت�شادي  امل�شتوى  على  حققته  الذي  والباهر  العمالق 

والتنموي والعلمي.
النفتاح على العامل:

النفتاح  بينغ،هو  جي  �شي  الرئي�ض  عهد  مييز  ما  اإن 
العامل،الذي تعرفه ال�شني، وعلى جميع  الغري م�شبوق على 

امل�شتويات.
موؤمترات  �شنويا  ال�شني  تنظم  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على 
العامل  احزاب  منها  وخا�شة  العاملية  الحزاب  مع  للحوار 
التدخل يف  وتلتزم عدم  الو�شطى،  واآ�شيا  وافريقيا   العربي 

ال�شوؤون الداخلية للدول والنزاعات الإقليمية.
الربيك�ض  دول  تكثل  اإطالق  القت�شادي،  امل�شتوى  على 
وهي الدول �شاحبة اأ�شرع منو اقت�شادي يف العامل: الربازيل 
من  وانطالقا  اإفريقيا،  وجنوب  وال�شني  والهند  ورو�شيا 
والغري  العمالق  امل�شروع  قاعدة  وعلى  رابح/رابح  مبداأ 
واحلزام  البحرية  احلرير  طريق  ا�شم  يحمل  الذي  م�شبوق 
يف  كربى  موانئ  بناء  يف  ال�شني  �شرعت  القت�شادي 
عديدة  افريقية  دول  ومكنت  لنكا  و�شريي  واليونان  اآ�شيا 
وال�شناعية  الطرقية  التحتية  البنى  لتجهيز  قرو�ض  من 

والتجارية.
ال�شني  اأر�شت  ال�شرتاتيجي  الع�شكري  امل�شتوى  على 
القرن  يف  وجيبوتي  كاآ�شيا  ا�شرتاتيجية  مناطق  يف  قواتها 
اليوم  وتتوفر  الهادئ.  واملحيط  ال�شني  وبحر  الأفريقي، 
ويتوفر  باملاليني  ويعد  العامل  جيو�ض  اقوى  من  جي�ض  على 

على احدث ال�شلحة والعتاد واملهارات العالية، 
حتتل  ان  يف  طموحها  تخفي  ل  ال�شينية  القيادة  ان  كما 
ال�شني مركز العامل وامل�شاهمة يف تقدم الب�شرية، كما عرب 
على ذلك يف اكرث من مرة، الرئي�ض ال�شيني �شي جي بينغ.

اإن التمركز القوي الذي حققته جمهورية ال�شني ال�شعبية 
القت�شادي  العامل  م�شتقل  تعترب  والتي  ال�شمراء  القارة  يف 
والتجاري، وال�شعبية التي يتوفر عليها الرئي�ض �شي جني بينغ 
يف اأو�شاط �شناع القرار الأفارقة، بالإ�شافة خلخلة الحتاد 
الأوروبي والربك�شيت وا�شتقواء التعامل التجاري ال�شيني يف 
)كما  ا�شتعماري  الغري  ال�شني  وما�شي  العامل،  ويف  القارة 
يف  عليها  تتوفر  التي  والإمكانيات  واأمريكا(  اأوربا  حال  هو 
جميع املجالت، �شيجعل منها معادلة قوية وجوهرية لبلورة 
وحتقيق نظام عاملي جديد بديال للنظام احلايل املبني على 
ويالت  وطاأته  حتت  العامل  يعي�ض  والذي  القطبية  اأحادية 
احلروب والتطاحنات وعدم ال�شتقرار والإرهاب والأزمات.
نحو  نظرتها  العامل  من  عديدة  مناطق  �شتعرج  فهل 

ال�شرق؟

يف ظل الأزمات املتجددة واملتزايدة يف عاملنا العربي،  والتى تنبىء مب�شتقبل قريب 
غري مب�شر باخلري حيث يتبدد الأمل عندما ن�شاهد يوميا اأحداثا جديدة مت�شارعة، 
موؤ�شفة،  اأحداثا  املقابل  يف  جند  الأمل  من  �شعاع  بدا  وكلما  الأ�شواأ،  اإىل  ال�شئ  ومن 
العرب  منها  يعانى  التي  الرئي�شية  الأزمات  اىل  فبالإ�شافة  وتاأزما  اإحباطا  تزيدنا 
واليمنية   الليبية  الأزمة  يوم، وكذلك  بعد  يوما  تعقيدا  تزداد  التي  �شوريا  مثل م�شكلة 
العرب  الفل�شطينية، ق�شية  امل�شكلة  راأ�شها  وبالطبع على  اللبنانية،  واأخريا  والعراقية 
الأوىل املركزية، والتي ترتاجع يوما بعد يوما من خالل �شياع املكت�شبات التي ح�شلت 
امل�شتقرة  الدول  �شد  �شر�شة  اأي�شا حروبا  فاإننا جند  املا�شية،   الأعوام  عليها طوال 
اإىل  الو�شول  و  والتطور  التنمية  اأجل  من  الزمن   وت�شارع  النهو�ض،  اىل  ت�شعى  التي 
املكانة التي ت�شتحقها وي�شتحقها العرب عموما و�شط العامل، على راأ�شها م�شر الدولة 
املوؤامرات  ال�شر�شة و  التي تواجه احلروب  الأم وغريها من الدول املهمة يف املنطقة 
واملحاولت امل�شتميتة من اأجل تهديد اأمنها واإ�شتقرارها  واإثنائها عن طريق التقدم 

الذى ت�شري عليه.
لالأ�شف اأ�شبح الإعالم هو العدو اجلديد واأداة احلرب املتطورة، التي ي�شتخدمها 
اأعداء الوطن، واإ�شتطاعت بالفعل هذه احلروب الإعالمية ال�شر�شة، اأن متزق بع�ض 
واإل�شاق احلق  ال�شائعات  اأمنها، من خالل بث  اأزماتها وتهديد  الدول وامل�شاهمة يف 
بالباطل و تزييف احلقائق والت�شوي�ض عليها، ولأنه اأحيانا يكون هذا العدو داخل الدولة 

نف�شها، م�شاهما يف ذلك ب�شكل او باآخر، ود�شم ال�شم يف الع�شل كما يقال.
ينبغي على احلكومات العربية، من خالل اأجهزة الإعالم فيها وكذلك جامعة الدول 
والتدقيق   البحث  ياأخذ جماله يف  واأن  اإهتماما كبريا،  ان تويل هذا اجلانب  العربية 
وو�شع خمطط  مدرو�ض للخروج بحلول متنع هذا العدو اجلديد من الفتك مبا تبقى 
العظيم  التي بداأت بها حديثي فاإن ديننا  العربية. ورغم  كلمات الإحباط  اأمتنا  من 
يوجد  ول  دائما،  التفاوؤل  اىل  ويدعونا  والت�شاوؤم،  لالإحباط   الإ�شت�شالم   من  مينعنا 
ن�شتطيع،  ما  بقدر  ونقاوم  الن�شر  نطلب  اأن  واملطلوب  بعيد عن اهلل عز وجل،  �شىء 
ول ن�شت�شلم ملحاولت الهدم لأنه مهما كانت املوؤامرات وال�شغائن التي حتيط باأمتنا 
العربية فبالإميان والأخذ بالأ�شباب مواجهة املوؤمرات بالتخطيط  ال�شليم والتكاتف 

ن�شتطيع اأن ننت�شر.

أ.هويدا عبد الوهاب

العدو الجديد للعرب

 من هنا وهناك

   اإعالمية و كاتبة من م�شر
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علمي  جهد  عن  امل�ستقبالت  درا�سات  ُتعرب 
تكمن  حمددة  مبا�سرة  غایة  حتقیق  اإىل  ی�سعى 
يف اإ�ست�سراف م�ستقبالت املوا�سیع التي تتناولها. 
اأن خمرجات الغایة املبا�سرة لهذه  واأنطالقاأ من 
غایات  حتقیق  اإىل  بال�سرورة  تف�سي  الدرا�سات 
يف  �سنذهب  مبا�سرة,  غری  ولكن  مهمة,  اأخرى 
الغایة املبا�سرة لهذه الدرا�سات  اإىل و�سف  اأدناه 

اوال, وغایاتها غریاملبا�سرة ثانیا. 

اأوال: الغایة املبا�شرة
 لدرا�شات امل�شتقبالت

 
لقد اأف�سى تطور هذه الدرا�سات عرب الزمان 
اإىل تطور مماثل ومهم يف نوعیة غایتها املبا�سرة. 
بفكرة  االأخذ  اإىل  م�ستقبلیون  ذهب  البدء  ففي 
زمان  ملعطیات  اآلیا  اإمتدادا  ُیعد  امل�ستقبل  اأن 
التنبوء  مقاربة  توظیف  مت  ذلك  وجراء  املا�سي. 
الإ�ستك�ساف �سورة امل�ستقبل التي تف�سي اإلیها هذه 
وقته,  يف  االإ�ستك�ساف,  هذا  ُعد  وقد  املعطیات. 
مبثابة الغایة النهائیة لكل درا�سة م�ستقبلیة. ومن 
اإ�ستخدام كلمة امل�ستقبل, بدالة املفرد,  هنا جاء 

للتعبریعن هذه الغایة. 
العدید  روؤیة  يف  الالحق  التحول  �سبه  اإن 
باإنغالقها  متیزت  واحدة  من  امل�ستقبلینی,  من 
وتعدد  باأنفتاحها  اإقرتنت  اأخرى  اإىل  وحتمیتها 

دراس������ات ال��م��س��ت��ق��ب��ات : ج��ه��د ع��ل��م��ي ه���ادف

أ.د. مازن الرمضاني

مبقاربة  االأخذ  اإىل  دفع  امل�سروطة,  اإحتماالتها 
امل�ساهد  اإ�ست�سراف  اإىل  رمت  وخمتلفة  اأخرى 
كثریمن  یحر�ص  هنا  ومن  للم�ستقبل.  البدیلة 
بدالة  امل�ستقبل,  ا�ستخدام كلمة  امل�ستقبلینی على 
غایات  على  للداللة  م�ستقبالت,  اأي  اجلمع, 

درا�ساتهم. 
ویندل  االأمریكي,  امل�ستقبلي  یجعل   , فمثال 
وتقیم  وفح�ص  اإبتكار  اأو  من:"...اإكت�ساف  بل, 
فیها  واملرغوب  واملحتملة,  املمكنة,  امل�ستقبالت 
درا�سات  الیها  تن�سرف  التي  االأ�سا�ص  الغایة 
امل�ستقبالت". وتذهب كلیة االإن�سانیات يف جامعة  
فهي  تقریبا.  ذاته  ال�سىء  اإىل  الفنلندیة  كویال 
توؤكد اأ ن هذه الغایة تنح�سريف :" اإكت�ساف وتقیم 
�سبیالآ  واملحتملة...  املمكنة  امل�ستقبالت  واإقرتاح 

لرت�سید  عملیة ٔاإتخاذ القرار".
مثال,  العی�سوي,  اإبراهیم  یتبنى  عربیا,  اإما 
اإذ  اأعاله.  الروؤى  عن  م�سمونها  یختلف  ال  روؤیة 
توفری  هي  امل�ستقبلیة  الدرا�سة  غایة  " اإن  یقول: 
قرارات  من  نتخذه  ملا  املدى  طویل  زمني  اإطار 
وال  املا�سي,  هدى  على  ال  العمل,  ثم  ومن  الیوم 
العمل  بل  تقع,  ما  بعد  احلرائق  اطفاء  باأ�سلوب 
طویل  زماين  وباأفق  املدى  طویلة  نظرة  وفق 

ن�سبیا...". 
العربیة:  االأمة  م�ستقبل  درا�سة:  وتتماهى 
الذي  العاملي  االإجتاه  مع  واخلیارات.  التحدیات 

ولكن  ی�ست�سرفها  بدیلة  كم�ساهد  امل�ستقبل  یدرك 
ال یتنباأ بها. فهذه الدرا�سة, جتعل من "... حتدید 
االختیارات وامل�سارات امل�ستقبلیة للوطن العربي, 
وعائد وكلفة كل منها... )غایتها النهائیة(".                             
اإال  العاملي,  االإجتاه  نتفق مع هذا  واأن  ونحن, 
اإننا نرى اأن الغایة املبا�سرة لدرا�سات امل�ستقبالت 
امل�ساهد  اإ�ست�سراف  جمرد  على  تقت�سر  ال 
اأی�ساأ  واأمنا متتد   للم�ستقبل بحد ذاتها,  البدیلة 
�سبیالآ  االإ�ست�سراف  هذا  خمرجات  توظیف  اإىل 
هي  امل�ستقبل  �سناعة  والأن  امل�ستقبل.  ل�سناعة 
امل�ستقبالت,  النهائیة واملبا�سرة لدرا�سات  الغایة 
العلمي  ال�سبیل  هي  املنهجیة  مقارباتها  ت�سحى 

العــلوم
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لتحقيق هذه الغاية.
الإ�شت�شراف  بني  العالقة  تتميز  ذلك  وجراء 
امل�شتقبلي  ويعرب  بتداخلها.  امل�شتقبل  و�شناعة 
التداخل  هذا  عن  لومباردو,  توما�س  الأمريكي, 
امل�شتقبل  لأ�شت�شراف  و�شيلة  خري  اإن   ": بقوله 
ل�شناعة  و�شيلة  خري  واأن  �شناعته,  يف  تكمن 

امل�شتقبل تكمن يف اإ�شت�شرافه. 
الدرا�شة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر   , �شوئه  ويف 
امل�شتقبلية, عندما ل تعمد, �شواء ب�شورة مبا�شرة 
املبكر  الإ�شتعداد  ت�شهيل  اإىل   , مبا�شرة  اأوغري 
ل  فاأنها   , �شنعه  يف  امل�شاركة  و/اأو  للم�شتقبل 
تفقد جدواها العملية فح�شب, واأمنا تفقد هويتها 

اأي�شا.

ثانيا: الغایات غری املبا�سرة لدرا�سات 
امل�ستقبالت

املبا�شرة.  غري  الغايات  هذه  وتتنوع  تتعدد 
وعندنا يكمن اأهمها يف التي:

1.2. ن�شر ثقافة الإنحياز اإىل امل�شتقبل: 
الإجتماعية  الإ�شتجابة  اأن  القول  عن  غني   
ال�شمال  عاملي  بني  تتباين  امل�شتقبل  لإ�شت�شراف 
واجلنوب ل�شالح الأول. لذا, تنطوي الدعوة, يف 
امل�شتقبل  اإىل  الإنحياز  اإىل  اجلنوب,  عامل  دول 
املواطن  وت�شجيع  حتفيز  اإىل  يرمي  نزوع  على 
املا�شي,  اإىل  األإنحياز  ثقافة  عن  التخلي  على 
التي  ل�شورامل�شتقبل  ال�شلبي  الإنتظار  ثم  ومن 
اأخرى  ثقافة  ل�شالح  الأقدار,  اإليها  تف�شي  قد 
توؤدي  التي  الأفعال  بتلك  احلا�شرمقرتناأ  جتعل 
حتديات  اإحتواء  اإىل  فقط  لي�س  خمرجاتها 
احلا�شر, واإمنا اأي�شاأ اإىل حتويل �شورة امل�شتقبل 

املن�شود اإىل حقيقة مو�شوعية. 
وبهذا ال�شدد, جتدر الإ�شارة اإىل اأن امل�شتقبل 
لي�س ثابت نهائي ال�شكل واأمنا هو جمموعة بدائل 
وعليه  يريد.  ما  منها  اختيار  الإن�شان  ي�شتطيع 
ي�شنع  الذي  هو  وكاأنه  املا�شي  روؤية  اخلطاأ  من 
توؤكد  الأمام  اإىل  الزمان  دورة  فتدفق  امل�شتقبل. 
لها �شوابق يف  امل�شتقبل ل جتد  اأٌن معطيات   ..."

املا�شي". 
امل�شتقبل,  اإىل  الإنحياز  ي�شبح  عندما  لذا, 
ثقافة  ي�شحى  ٌثم  ومن  للحياة,  كتفكريواأ�شلوب 
حممد  يقول  وكما  ي�شري,  عندها  جمتمعية, 
قاعدة  تو�شيع   ..." ممكنا  من�شور,  اأبراهيم 
املهمومني ببناء فرادي�س امل�شتقبل,ل الباكني على 

اأطالل الفرادي�س املفقودة." 
اإتخاذ  وتر�شيد  التخطيط  عمليات  دعم   2.2

القرار

التخطيط واإتخاذ القرارمفهومان يعربان عن 
م�شامني واآليات خمتلفة وذات مقا�شد متباينة. 

باأنواع  يقرتن  واأّن  فهو  التخطيط,  عن  فاأما 
التخطيط  وب�شمنه  خمتلفة  زمانية  مديات  ذات 
باملح�شلة,  ُيعد,  م�شمونه  اأن  اإل  الإ�شرتاتيجي, 
التوظيف  عن  يعربعموماأ  فالتخطيط   . متماثالآ 
بالواقع,  الإرتقاء  اأجل  من  املربمج  للعمل  الأمثل 
باأنواعه, �شواء على ال�شعيد الكلي واجلزئي, اإىل 
امل�شتوى الذي يوؤمن التغيري املن�شود يف امل�شتقبل. 
مواجهة  اإىل  يرمي  الذي  "التدبر  اإنه:  قيل  لذا 
اأهداف  لتحقيق  �شلفاأ  حمددة  بخطط  امل�شتقبل 

معينة مرغوب فيها". 
واأماعن اإتخاذ القرار, فهو واإن يعربعن اأحدى 
القرار,  ت�شمى عملية �شنع  �شاملة  مراحل عملية 
اإل اأنه ي�شري اإىل حم�شلة عملية عقالنية قوامها 

تتمتع  البدائل  من  عدد  بني  الدقيقة  املفا�شلة 
لإختيارالبديل  �شبيال  متقاربة  اأو  واحدة  بقيمة 
باأقل  املن�شود  الهدف  حتقيق  على  قدرة  الأكرث 

اخل�شائر املمكنة واملقبولة. 
البدائل,  يختاراأحد  عندما  القرار,  ف�شانع 
كيفية  اأي�شا  وحدد  القرار,  اتخذ  قد  يكون  فاأنه 

ترجمته اإىل واقع ملمو�س. 
التخطيط  مفهومي  م�شامني  من  واإنطالقاأ 
بني  تربط  التي  العالقة  اأن  نرى  القرار,  واإتخاذ 
يف  اأ�شا�شا  تكمن  وبينهما  امل�شتقبالت  درا�شات 
املعرفية,  القاعدة  من  املهم  القدر  توفريذلك 
التي ل میكن ر�شم اخلطط و/اأواتخاذ القرارات 
الر�شيدة بدونها, وذلك عربثالثة حماوراأ�شا�شية: 
جل  ب�شاأن ّ علمي  حتليل  تقدمی  اأولها: 
الإهتمام,  مو�شوع  م�شتقبل  يف  املوؤثرة  املتغريات 
واأثرخمرجات تفاعالتها البينية يف بلورة م�شاهد 

امل�شتقبل. 
كيفية  ب�شاأن  علمية  اإفرت�شات  بناء  ثانيها: 
بق�شد  للفح�س  واخ�شاعها  امل�شاهد  تبلورهذه 
حتديد الفر�س التي تنطوي عليها, والكوابح التي 
التداعيات  اإ�شتطالع  ف�شالآعن  هذا  منها,  حتد 

والنتائج الناجمة عنها. 
ثالثها: اقرتاح الإ�شرتاتيجيات املالئمة, �شواء 
املدى, لرتجمة  بعيدة  اأو  اأومتو�شطة  قريبة  كانت 
اأحد هذه امل�شاهد البديلة, ول�شيما املرغوب فيه, 

اإىل واقع ملمو�س. 
توظيف  عن  الناجمة  للفوائد  منها  وادراكاأ 
عمليات  دعم  لأغرا�س  امل�شتقبالت  درا�شات 
يف  عمدت  القرارالر�شيد,  واتخاذ  التخطيط 
ال�شرقية  ال�شوفيتية—الأوروبية  املدر�شة  وقته 
الذي  العرافة,  مفهوم  تبني  اإىل  الإ�شت�شراف  يف 
دعا اإىل اأن يكون كل تخطيط و/اأو قرار م�شبوقاأ 

بدرا�شة ماآلت م�شتقبل موا�شيع هذه العمليات. 
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 اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ودرا�سات 
امل�ستقبالت/ لندن

العــلوم

اأبتكرها  التي  التخطيط  فكرة  اأن  وكما 
الوالیات  يف  الحقا  وجدت  والتي  اأوال,  ال�سوفيت 
اأ�ستجابة  االأوروبية  والدول  االأمریكية  املتحدة 
هو  كذلك  جناحها,  خمرجات  جراء  وا�سعة 
هي  فعدیدة  العرافة.  مفهوم  م�سمون  مع  احلال 
اأهمية  املفهوم  هذا  تويل  ال  كانت  التي  الدول 
عمليات  ت�ستند  اأن  على  حتر�ص  �سارت  تذكر, 
مل�ستقبل  م�سبق  اإ�ست�سراف  على  قراراتها  اإتخاذ 
ین�سحب  ذاته  وال�سىء  القرارات.  هذه  موا�سيع 
�سل.  �سركة  �سركات متعددة اجلن�سية, مثل  على 
وجلدواه, تتكرر دعوات العدید من امل�ستقبلينی يف 
اأی�سا بهذا املفهوم  دول عامل اجلنوب اإىل االأخذ 

وتطبيقاته. 
3.2 احلد من تاأثری �سدمة امل�ستقبل

غني عن القول, اإن العامل یتغری مبعدل �سرعة 
على  ینطوي  التغيری  هذا  واإن  م�سبوقة,  غری 

العامل  م�ستقبل  یكون  اأن  اإىل  تف�سي  خمرجات 
نختلف  ال  وقد  ما�سيه.  العموم,عن  يف  خمتلفاأ, 
التغيری,  هذا  له  ميهد  الذي  امل�ستقبل  اأن  على 
واالإ�ستعداد  الوعي  من  عالية  درجة  یتطلب 
باالإ�ستجابة  واالإرتقاء  خمرجاته,  لتقبل  النف�سي 
يف  احلد,  ی�سهل  الذي  امل�ستوى  اإىل  االإن�سانية 
جعلها  التي  احلالة,  تلك  تفاقم  من  االأقل, 
موؤلفه  توفلر,عنوان  األفنی  االأمریكي,  امل�ستقبلي 
يف  املتغریات  امل�ستقبل:  �سدمة  االإنت�سار:  وا�سع 

عامل الغد. 
ٌتعربعن  توفلراأنها  راأى  امل�ستقبل  وب�سدمة 
االإن�سان  منها  ُیعاين  التي  والتمزق  الت�ستت  حالة 
التغيری,  �سرعة  بنی  املتزایدة  الفجوة  جراء 
حمدودیة  بنی  و  االجتماعي,  التغيری  وب�سمنه 
ت�سارع  اأن  اأكد  لذا  واإیاها.  التكيف  على  قدرته 
تف�سي  م�سبوق  غری  نحو  على  تغيریالعامل  حركة 

عن  جذریاأ  یختلف  مل�ستقبٍل  مبكرة  حلول  اإىل 
املا�سي واحلا�سر, واأن تزامن حلول اذا امل�ستقبل 
والعامل  واملجتمع  االإن�سان  اإ�ستعداد  عدم  مع 
للتكيف مع معطيات هذا امل�ستقبل هوالذي یوؤدي 
لتحدیات  االإ�ستجابة  على  قدرته  تعطيل  اإىل 

امل�ستقبل. ومن هنا تنبع �سدمة امل�ستقبل. 
على  ت�ساعد  امل�ستقبالت  درا�سات  اأن  ونرى 
ویعربامل�ستقبلي   . االآقل  الفجوة, يف  تقلي�ص هذه 
االأمریكي, اإدوارد كورني�ص وبدقة عن هذه الغایة 
غری املبا�سرة, بالقول اإنها ُت�سهل على:"...النا�ص 
اأكرث  جتعلهم  ثم  ومن  التغيری,  م�سامنی  اإدراك 
اأنها(  )كما  مب�ستقبلهم  وتفاوؤالآ  باأنف�سهم  ثقة 
جدید  نوع  واأكت�ساب  تعلم  اإىل  كذلك  تف�سي 
امل�ستقبلية  املتغریات  ب�ساأن  امل�سبقة  اخلربة  من 
من  عليها...  املنا�سبة  الفعل  ردود  ونوع  املحتملة 
جراء  املكت�سبة  للخربة  بدیالآ  تكون...  اأن  اأجل 
على جعلها  االإن�سان  اإعتاد  والتي  املا�سي  جتارب 

اأحد مرجعيات اأمناط �سلوكه". 
تاأثری  من  احلد  اإىل  النزوع  ینطوي  كذلك, 
امل�سبق  االإ�ستعداد  تاأجيج  على  امل�ستقبل  �سدمة 
للتعامل الواعي والهادف مع التحدیات امل�ستقبلية 
ومنذ  اآراء,  اأ�ستمرت  والتي  الكوين,  الطابع  ذات 
من  ال�سبعينيات  يف  روما  تقریرنادي  �سدور 
ونتائجها,  تداعياتها  من  حُتذر  املا�سي,  القرن 
وزیادة  املياه,  ونق�ص  املناخية,  كالتغریات 
وتدعو  الوا�سعة,  ال�سكانية  والهجرات  ال�سكان, 
املنا�سبة  االإجراءات  اإتخاذ  اإىل  ذاته,  الوقت  يف 
ولها  حتحَ دون  للحيلولة  خمرجاتها  على  لل�سيطرة 
اإىل كوارث, اأو اإىل مداخل م�سافة داعمة لل�سراع 

بنی الدول. 
امل�ستقبالت  درا�سات  ُت�ساعد  هنا,  ومن 
قبل  امل�ستقبلية  وامل�ساكل  الق�سایا  اإكت�ساف  على 
معطيات  وتفيد  معها.  للتعامل  والتهيوء  وقوعها 
الواقع الدويل  اأن كثریا من االأزمات االإقليمية و/

اأو الدولية كان مُيكن, من خالل اجلهد االإ�ستباقي 
دون  واحليلولة  ت�ساعدها  من  احلد  الواعي, 
حتولها اإىل �سراع م�سلح. وبهذا ت�ستطيع درا�سات 
امل�ستقبالت اأن توؤدي وظيفة مهمة ت�ستوي ووظيفة 

االإنذار املبكر. 
ويف �سوء اأعاله, لنت�ساءل: اأال ت�ستوي درا�سات 
االإرتقاء  لتاأمنی  �سبيال  وال�سرورة  امل�ستقبالت 
اإىل  یحتاج  اجلواب  اأن  نرى  وال  احل�ساري؟ 

اإفا�سة, فهو وا�سح .
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أ. غادة حاليقة

اإلعلم ودوره في تشتيت الفكر العربّي 
فيما يخّص القضّية الفلسطينّية

ث����ق����اف����ة وت�����اري�����خ 

 ع�شو اإحتاد كتاب الأردن

مبوجبه  بلفور  جيم�ض  اأرثر  تعّهد  الذي  بلفور  بوعد  احلكاية  بداأت 
فل�شطني،  هو  قومّيًا  وطنًا  الأر�ض  اأ�شقاع  امل�شّردين يف  اليهود  منح 
وقد دعم بلفور تاأ�شي�ض وطن لهم يف فل�شطني للتخّل�ض من وجودهم 
وتدّخالتهم امل�شتمّرة يف ال�شيا�شة الربيطانّية، ومن هنا بداأ ال�شراع 

العربّي ال�شهيويّن عام 1948م، ومازال م�شتمرًا حتى يومنا هذا.
ومنذ ذلك التاريخ كانت الق�شّية الفل�شطينّية هي الق�شّية املركزّية 
املن�شرم،  القرن  من  الّثامن  العقد  نهاية  حتى  العربّي،  الوطن  يف 
لتوقيع  املفاو�شات  بدء  بعد  وحتديدًا  منه،  التا�شع  العقد  وبداية 
بداأ  هنا  ومن  والكيان،  العربّية  الدول  بع�ض  بني  �شالٍم  معاهدات 
الدعم العربّي والإعالمّي للق�شّية بالرتاجع �شيئًا ف�شيئًا، حتى و�شل 
املزعومة،  الدولة  مع  بالتطبيع  للُمجاهرة  الدول  بع�ض  يف  الأمر 

وتاأييد حّقها التاريخّي امل�شطنع على اأر�ض فل�شطني.
وهنا ياأتي دور الإعالم ب�شفته ال�ُشلطة الرابعة، والأكرث تاأثريًا على 
اإىل  ويتحّول  ال�شطور،  بني  امل�شمومة  الأفكار  ليُد�ّض  العربّي،  الفكر 

خنجٍر ي�شعى اإىل طعن الق�شّية يف ال�شميم.
جاء انحدار الإعالم هذا بعد متويله من اأ�شحاب ال�شلطة والنفوذ، 
ال�شركات  ُكربى  مع  بالتعاون  ُيَبّث  ما  كّل  على  ال�شيطرة  وبالّتايل 
َعرْبَ  ُتَبّث  التي  الأخبار  مو�شوعّية  يف  اأّثر  الذي  الأمر  الراأ�شمالّية، 
بداأ  هنا  ومن  �شواء؛  حٍدّ  على  واملكتوبة  املرئّية  الإعالم  و�شائل 
وتلميع  التاريخّية،  املعلومات  وتزوير  لالأخبار،  والتزييف  الت�شليل 
الحتالل،  �شاأن جرائم  والتقليل من  باآخر،  اأو  ب�شكٍل  الكيان  �شورة 
واأحيانًا عدم الإ�شارة اإليها اإّل من خالل خرٍب عابٍر يف �شياق ن�شرات 

الأخبار!
لي�ض هذا فح�شب! بل مّت بّث العديد من الربامج احلوارّية التي تدعو 
لل�شالم والتعاي�ض ال�شلمي مع الكيان، بذريعة اأّن لليهود حٌق تاريخّي 
يف فل�شطني، واأّن الثورات ال�شعبّية التي تقوم على الأر�ض هي نوٌع من 
اأنواع الإرهاب والال �شامّية، متجاهلني الق�شف امل�شتمّر على املُدن 
والأحياء ال�شكنّية. والأدهى، فقد مّت ا�شتبدال العديد من املُفردات 
فقد  فل�شطني،  اأر�ض  على  الن�شالّية  واحلركة  للق�شّية  الداعمة 

بفل�شطني  فل�شطني  وا�شُتبدلت  )�شهيد( ب)قتيل(،  كلمة  ا�شُتبدلت 
منطقٍة  اإىل  غّزة  قطاع  وحتويل  الغربّية،  بال�شّفة  اأو  التاريخّية، 
منف�شلٍة، وت�شوير ال�شراع الّدائر على الأر�ض باأّنه �شراع وجهات 
واأهمّية  الكيان،  دولة  بدميوقراطّية  والتغّني  وجوٍد،  �شراَع  ل  نظٍر، 
العربّية،  املنطقة  يف  وح�شارٌيّ  حيوٌيّ  جزٌء  اأّنها  حّتى  بل  وجودها، 
به  وي�شل  بل  املتلّقي،  ِقَبل  من  املقاومة  �شاأن  من  ُيقّلل  الذي  الأمر 
الأمر اإىل اإدانتها، واعتبار وجودها خطرًا يهّدد املحيط، اأما الكيان 

فاأ�شبح ُي�شمى عالنيًة بدولة "اإ�شرائيل"!
�شرعنة  اإىل  الأّيام  هذه  مبا�شر  غري  ب�شكٍل  العربّي  الإعالم  ي�شعى 
وتكري�ض وجود الحتالل، من خالل ا�شتبدال الأجندات، ويعود هذا 
الأمر، اإىل عدم اإمكانّية و�شائل الإعالم الر�شمّية يف الوطن العربّي، 

القفز عن اخلطاب ال�شيا�شّي املفّكك، واملهزوم، واملتاآمر.
اإ�شافًة لهذا؛ فاإّن و�شائل الإعالم الر�شمّية تخ�شى من اّتهامها دولّيًا 
املوازين،  قلبت  التي  الُتّهم  الإرهاب وغريها من  وت�شجيع  باجلمود 
مّتهمني  اإىل  حتولوا   ، حًقّ اأ�شحاب  الفل�شطينّيون  يظهر  اأن  فبدل 
وُخَونة ومتاآمرين وم�شّللني، ويف املقابل فاإّن ال�شعوب العربّية، وفئة 
ّة، بداأت تتلّقى تلك الأفكار امل�شمومة، بل وتوؤمن بها،  ال�ّشباب خا�شّ
�شاأن  ِمن  ومقّللني  فل�شطني،  اأر�ض  الدائر على  راع  بال�شّ م�شتهينني 
وال�شّفة  ال�شحايا يف قطاع غّزة  القد�ض، وكرثة عدد  �شياع مدينة 

الغربّية.
واأخريًا، وبعد حتّول الق�شّية الفل�شطينّية اإىل ق�شّيٍة ثانوّيٍة يف و�شائل 
الإعالم العربّية املُ�شيطر عليها، نوؤمن باأَنّ و�شائل الإعالم قد حتّولت 
اإىل عميلٍة واأداة تخدم الوجود ال�شهيويّن واأطماعه يف املنطقة، بل 
وطّبق  املن�شودة،  اأهدافه  اإىل  و�شل  قد  الكيان  وباأّن  منها،  ومتّكنه 
بالد  حدودها  جتاوزت  حتى  الُكربى،  اإ�شرائيل  لبناء  التو�ّشع  خّطة 
كاّفة،  العربّي  الوطن  اأ�شقاع  اإىل  لت�شل  وتعّدتها  والفرات،  النيل 
هذه  ولكن  ال�شتعمارّية،  الهيمنة  اإىل  جديٍد  من  البالد  تلك  لتعود 
العربّي  الفكر  ا�شتوطن  فقد  خطورًة،  اأ�شّد  ال�شتعمار  كان  املّرة 

ال�شطحّي، وتغلغل يف اأعماقه، قبل ا�شتعمار باقي َمقِدرات الأوطان!
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ذلك  الدروب  تن�شى  هل  ــ 
يدجن  الذي  اخلجول  ال�شبي 
يتوافر  مبا  وقراءاٍت  تاأماًل  اأيامه 
له من كتب اأدبية ورواياٍت تاأخذه لالأفِق 
العلوية  الغرفة  يف  مكانِه  عن  حملقًا  البعيد 
ليتوا�شل  ال�شنا�شيل،  بيتهم  من  باخل�شب  املكت�شية 
ما  لي�شتكمل  �شباحاتها  حيث  ال�شيفية،  العطلة  يف  م�شواره 

يحب من مائدة �شهيٍة ملتون الكتب يف رواقات املكتبة املركزية العامة.
هذا العود الأْرق املتح�ش�ض لأحزاِن العامِل، واملجبول على البحِث عن 
حٍب مل يكت�شفُه بعد، ولأنه ذاهب بعيدًا يف خيالته، كان ال�شعر ف�شاءه 
الكلماِت  وكنز  اجلامِح  املراهقِة  بني خيال  وما  الآمن،  ومالذه  املفتوح 
يبلُل  "الكتابة"  رذاذ  كان  العاطفية،  الرواياِت  �شفحاِت  من  امل�شتلِة 
�شفحات اأوراق دفاترِه املدر�شيِة، ومن ثم اأ�شطبغت اأيام عمرِه باألواِن 
اأمام ما  ليقف  اللغة،  والتفكري ومطاوعة  املفعِم باحللم واجلد  حربها 
تراه عيناه من �شخب هذا العامل، لتمطر الكلمات �شورها واأ�شجناها 
على اأ�شابعِه، لتمتد حقولها على �شفحات بي�ٍض و�شمٍر وملونٍة من اأوراق 
الكتابِة، وهو الروُح الطفُل الذي يخ�شى حتى اللحظِة بهاء بيا�ض الورقة 

وحافاتها الوا�شعة.
�شيٌل جارُف يحاذي متون اأيامِه ولياليِه حيث معاقِل الأ�شئلِة، وغر�ض 

الفكرة يف خبايا هذا اجل�شد املتفكر دومًا
ــ هل ال�شعُر �شنعًة؟ اأم اأنه دفق ل�شعوري، لنعرُف اأين تكمُن منابعُه؟

هل هو خياٌل وجنٌم ف�شي م�شيٌء يخرتُق عزلتنا؟
نف�ٍض،  على  حمملٍة  مو�شيقى  ت�شاحبها  وجمٍل  اأبياٍت  �شُف  هو  اأم   

�شعودًا ونزوًل؟
فاجلباُل ل ت�شاأُل نف�شها عن تدفِق الينابيِع يف م�شاربها، بل هي ل 
تعرف بال�شبط ، اأين هو املنبع الأم، لكل فيو�ض الزلل هذه، فهل ال�شعر 

اأ�شبه بالينبوع؟

واأيامي،  �شاعاتي  تغرق  وفيو�شه  هذا؟  لكل  الرئي�ض  النبع  اأهو   
خمرتقة طبقات الوجود العياين، عابرة نحو مدياٍت مطلقٍة

ولأن ال�شعَر عامل مده�ٌض وغرائبي ووا�شع فهو ي�شتدعي ما تت�شوف 
اليه الروح، �شاربًا اأبواب الرغبة، متاأماًل ما ت�شبو اليه.

كانت  املحطاِت،  عبورِه  رغم  يتوقف  ل  م�شافرًا  قطارًا  املراأة  وتظل 
وُعودها  وب�شفِرها  ياأتي،  ول  ياأتي  للذي  الآ�شر  الإنتظار  متثل  دائمًا 
هو  ما  وكل  لوجودي،  ومعنًى  روحية،  �شرورًة  كانت  ورحيلها،  وبقائها 

خ�شٌب وحيوي وجمايل.
الإح�شا�ض بجمال العامل عن طريق الكلماِت واللون والأغنية، يوقفُه 
عن عمٍد يف اجلانب الآخِر ماهو موؤمٌل ووجود قاْر، ولغز كفكرة فل�شفية، 
وجعلته  الفتى،  عروق  يّب�شت  التي  امليتافيزيقيا  �شحنة  "املوت"  انه 
اإجابة..من هنا كان املوُت هو القانون اخلارِج عن كل  اأ�شئلة بال  اأمام 

الفل�شفاِت، واأن كان �شمنًا يثري اأ�شئلتها.
تنفذ،  ل  واأحالمًا  وخياًل  لغًة  ال�شعري،  الكون  يف  غارٌق  ولأنني 
"الأليل"...مكتفيًا  بال�شواِد  مكت�شيًا  زئبقيًا  �شائاًل  "الليل"  يداخلَك 
بظلمتِه املتدرجِة، فكان يل زاوية نظٍر، وروؤية مغايرة عما اأعتادت عليه 
�شكوٌن و�شديٌق  الليل  اأن  التداويل، من  ال�شليقة الجتماعية يف حيزها 
لل�شبي  املائعة...وهو  �شاعاتِه  للتاأمِل يف  باعث  و�شكون  لل�شعراِء،  دائم 
فار�شًا  بهواماتِه  ياأتي  متفجرٍة،  حلظٍة  بانتظار  مدٍو  �شمٌت  الذاهل 
اأمامي على �شكل وهٍم كبري...م�شتفزًا كياين يف حلظٍة تغادُر  اأجنحتِه 
زمنها، حلظة توقف الزمِن الهادِر واملتخفي، حلظًة تقول: اأَن ثمة طارقاأً 

ما �شيجتاحَك، ورمبا حاماًل حدثًا ما

زاوي�����������������ت�����������������ي

سيرُة الصبيِّ 
والنايـــاِت البعيدِة

أ. نصيرالشيخ

 كاتب عراقي 

فة لثقا ا
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مل اأكن قد كربت بعد 
كان حجمي مالئًما للرك�ض

اأتخطى نار احلروب بهدوء ال�شالم 
ورّقة اأنفا�ض طري مري�ض 

حفظت اآية ال�شد عن ظهر قلب
قراأتها يف تلك الليلة 

رمبا خويف اأربك احلروف 
فاأنقلب معناها 

وقتذاك
ومَل مُتنع القذيفٌة، ومل ت�شل طريقها
فاأ�شابت �شقف منزلنا لكنه مل يقع. 

ل اأذكر يف اأي ح�شٍن تكّورت
واأي يٍد مرجتفٍة رّبتت على كتفي

الآن مل اأعد كذلك. 
حني لب�شت قمي�شًا �شغريًا اأقفلت اأزراره الأليفة 

برفٍق 
كي ل اأخد�ض البيا�ض النادر 

يف عامل 
 اأ�شبح بقعة حمراء 

ملاذا على الثورات اأن يكون لونها اأحمر؟
بالدي... 

كحرز ده�شت قلبه احلروب 
فبح �شوته 

وبقي  اخلوف ي�شبق اخلطى
ينتظر اأن اأ�شاومه على حلظِة اأمان 

تي كبائٍع عجوز اأحتال عليه كي ُيعطيني ح�شّ
 باأقل خ�شارة ممكنة

كل �شيٍء يف هذه البالد يوجعني
املوت والقهر والدماء

هل يجدر بي اأن اأمل�ض كل هذه الأ�شياء 
هل حتّركت من نف�شها؟ 

هل قالت مرحًبا؟ 
هل �شّمت ما بي لها من تلقاء نف�شها؟ 

لرمبا مل يعد احلرب كافًيا لأكتب 
مل اأُعد اأذُكر

على ماذا ي�شتند الن�ض
كيَف تكتب الرواية؟
اأحتاج اإىل الّده�شة 

قال يل حينها 
نامي 

�شاأيقظك عندما ينتهي كل �شيء
لرمبا اأ�شبحت اكرث حكمة واكرب �شنا 

واأكتمال
كزهرة دوار ال�شم�ض يف لوحات ڤان جوخ 

وقلُت لن اأفعل 
ومل اأمن...

ما اأريده هو اأن تكون 
 مباأمن بعيد عن ب�شاعة هذا العامل 

الذي هو بدوره لي�ض اأف�شل حاًل منك ومني. 
ل�شَت كافكا ول�شُت ميلينا 

ولكنك لو كنت جمرد جثة يف هذا العامل
و ما هو اأدنى 

�شاأبقى اأحبك 
على  عّلقت  التي  �شورهم  مع  هنا  اأنا  زلت  ما 

الأعمدة، 
اأعلم اأنهم ماتوا لأجلنا، 

اأن  من  خوفا  ال�شد  �شورة  قراأنا  الذين  نحن 
ت�شقط علينا اأ�شقف منازلنا

 فقتلنا بنريان �شديقة 
ما زلت هنا 

وهناك اهلل الذي نحت وجوهنا كاملالئكة واأودع 
يف قلوبنا �شياطني احلروب

آية السد
نيسان سليم رأفت
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اأول امل�شي عرثة
واأول الرق�ض خطوة

فلـرنُق�ض
وعلى نغم التانغو

خطوٌة، لالأمام حتميني
بنب�شة اأخطفك

خطوة، للوراء جتلوين
برع�شة اأحنوك

تلفنا النغمات بو�شال م�شحور
نذوب بروح م�شهور

نتع�شق بوجد حمموم
)يف نب�شة(

ولنـرق�ض
على حلن التمني

واإذ ترهقنا اخلطوات
ُتهللنا النب�شات

ولنـرق�ض
واإذ متيتنا الدقات
حتيينا الرع�شات

ولرنق�ض
وليخُطُفنا القمر

يّو�شحنا
بهالت ال�شحر

يوؤوينا بطيف النع�ض
ولرنق�ض

بني هدب القمر
اأو

ن�شرتيح

يوؤر�شُف حياَتُه..
هذا ملٌف لخطائِه التي ما زالْت طازجًة 

وهذه اإ�شبارٌة
ت�شُمّ �شورًا ممزقًة 

مَتّ ل�شقها ب�شمغ احلنني 
وتلَك ب�شُع اأوراٍق ُمتَفرِقة 

ُتِرَكْت على الطاولة
تعبُث بها الريُح الهابُة من النافذِة امَلفتوحة

َة موعٌد مع اإمراأٍة  وثَمّ
مل يرغْب بتاأجيلِه ب�شبِب امل�شاِء املُمطر 

قاَل لها:
ياب هذه الليلة  ـ لنتذكر ال�َشّ

وهو يغني ملاِء ال�شماء 
ولنتذكر لوعَتُه وهو يقول حلبيبتِه 

"  .... " اأحبيني 
 مْل ُيفاآجاأُْه املطُر

وهو يهطُل بغزارٍة 
على حقولِه املُهَملة

وقد َيَب�شْت �شنابُل عمرِه 
وفاتُه اأوان احل�شاد

تاأنَق كثريا.. 
كي ي�شَمّ اللقاء الرومان�شي 

اىل �شجالت الذكريات
يف الأر�شيف احلياتي احلافل

باملعاين الفادحة 
وقد َحَر�َض اأن يكوَن اللقاء معها

بكر�شيني متال�شقني 
بال  طاولٍة 

كاأِيّ عا�شقنِي ُمْتَوَجنْيِ بالرغبة 
اأو ِمثل عازيف كماٍن متجاوريِن 

يف كون�شريتو العاطفة 
اأحُدهما ُي�شغي ملو�شيقى الآخر 

والآخر يعزُف دوَن توقٍف 
على اأوتار القلب. 

وت�شاءَل وهو يف ُحّمى التدوين:
ـ كيَف مُيكنُه اأْن يكتَب حروَف هذِه املو�شيقى

ولغَتها ال�شافية 
على لوِح الَقَدر املحفوظ؟

وك�شوِء جنمٍة عابرٍة 
يربُق يف �شماء بعيدٍة 

كان يت�شّلُل اىل املدينة 

كونشيرتو المطرفلَنرُقص

فة لثقا ا

رضا المحمداويميّ العيسى

ِمثَل اأبناء القرى،
املُ�شابني بالُعزلِة واخَلَجل 
ويحاوُل اأن ين�شى ما تبّقى 

من خ�شائر العائلة..
قر�ض الهوية املتبقي لأخيِه املقتول

يف اإحدى احلروب 
وبقايا لوعٍة لأخيِه الآخر 
حيث ما زال  يتكّرُر اإ�شمُه

مثل حزن اأغنية من اأغاين اجلنوب 
واإرحتال الأب م�شرعًا

�شوب ال�شماء 
بعَد اأْن  َتَرَك الأَم َخلَفُه

... ُمثقَلة بج�شٍد َم�شلول 
 .............

... مي�شُح �شلعتُه باأ�شابع فارغة 
ومي�شُد حليتُه البي�شاء 
وهو حائٌر ... و مرتبٌك 

اأماَم اأوراِقِه املَُبعرَثة 
ْت عليها الريح العابثة  وقد هَبّ

من النافذة املفتوحة... 
اأغلَق ملَف اأخطاِئِه 

وَكَتَب على غالفِه الأخري ب�شعة اأ�شئلة: 
ـ ما معنى احلياة يف دوامِتها؟ 

ـ وما هو �شُرّ الوجود الغائب يف التفا�شيل؟ 
ـ وهل �شتدفعُه حاجتُه للحب واحلنان 
كي يهاجَر اإىل اإمراٍة مهاجرة اأخرى 
مثل هذه التي �شيم�شي اىل موعدها 

 حيث ترافقُه مو�شيقى الكون�شريتو...التي
يعزُفها امَلطر ؟ 
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�شدقني يا �شيدي اإنها مغامرة غري حم�شوبة النتائج دخلتها واأنا بكامل حذري من 
املطلقة  لثقتي  التحدي  قبلت  ولكني  غرامياته،  �شجل  يف  الن�شاء  اأ�شماء  تزاحمت  رجل 

ب�شطوة حبي عليك وبقدرته اخلارقة على اإعادتك اإىل مدر�شة احلب.
 يف احلقيقة ورغم معرفتي امل�شبقة باأنني قد اأخ�شر املعركة واأعود بجروح عميقة، 
فقد لفحني �شدقك واأنت ت�شكب اعرتافك دفعة واحدة يف باحة قلبي،  �شدقت مالحمك 
قوافل  غ�شنته  الذي  جبينك  جتاعيد  على  فائقة  بعناية  املر�شوم  وخجلك  النقية، 
النك�شارات، �شّدقت �شحكتك النبيلة وهي حتيط بخ�شر اللحظة املنت�شية فرحًا، قلت 
هذا هو الوعد املنقو�ض على ورق الربدى بحرب احلظ وخط كبري الفراعنة، هذا هو ال�شر 
الذي �شاأحر�شه كما يحر�ض ابو الهول اأهراماته الباذخة، �شخرت من ترددي ومن خويف 
من ال�شباحة يف بحر احلب املمتد من �شاطيء قلبك املزروع بنخيل التحدي اإىل �شفاف 
قلبي املزروعة بكروم ال�شوق والنتظار، فكيف ياأتي احلب على طبق من بلور اللهفة وارده؟
هكذا بكل ثقة فّككت جدائل احلذر وغ�شت يف اأعماق حميطنا املارد، حيث ل �شرتة 

جناة تقيني �شر الغرق يف خ�شم قلبك، ول مراكب لل�شيادين ا�شتغيث بها فت�شمعني..
هكذا بكامل طفولته و�شقاوته اأحبك قلبي وتعلق بجناح قلبك..فمن مثلك اأنت مالك 

ي�شتحم بال�شدق ويجفف ج�شده مبنا�شف الو�شوح والنقاء...
من مثلك اأنت تغيب فرتتبك املرايا وتلوذ بعريها خلف �شباب احلياء..

اأجل  من  ال�شباح  عناقيد  كل  ال�شم�ض  فتقطف  غفوتك  من  ت�شحو  اأنت  مثلك  من 
�شحكتك الفارهة...

قلت يل مبا ي�شبه الرجاء: دثريني يا �شيدة النقاء مبا تي�شر من دفء روحك علي 
اأذيب جليد الذنوب املرتاكم من ع�شر قطبي امل�شاعر، اغ�شليني بزمزم طهرك كي يعود 

لقلبي مرمره ون�شاعة لوؤلوؤه...
دثريني يا طفلة قلبي برباءة وجهك القمري، عمديني ب�شالل �شعرك املن�شاب بني 
اأ�شابعي كجدول ف�شي، دعيني اأولد بال ذنوب من كتفك الأي�شر، من �شامة نافرة حتتل 

اأ�شفل عنقك، من غواية عطرك ال�شحري..
دعني اعرتف لك يا �شيدي باأنني رغم اخلرب�شات ال�شوداء على جدران قلبك وقعت 
يف حبك مرة اإثر مرة، فمذ خرج ا�شمي من نعناع فمك ملفوفا بال�شولفان، واأنا اأرفرف 
مثل فرا�شة حول قنديل نظرتك ال�شهية كفاكهة ا�شتوائية، وقعت يف حبك حني تركت كل 

وقاري و ذبت مثل ال�شكر يف فنجان �شحكتك ال�شهية..
و وقعت يف حبك الآن وانت  متزق اأوراقك القدمية وتعلن اأنك �شتنه�ض مثل الفينيق 

من حتت رماد ما�شيك.

أ. ماجدولين الرفاعي 

أحبك 
كما أنت

 كاتبة و �شحفية �شورية

راأي

ــرة ــ�ــش مــع قـــلـــبـــي  ــــون  ــــت ــــزي ال زارع  يـــــا 
 والــــزيــــُت مـــن كــفــيــَك اأ�ـــشـــبـــح مــفــخــره

ــــَك نــابــ�ــض يف خـــ�ـــشـــرة الــــزيــــتــــوِن وجــــُه
ــ�ــشــقــي حمـــربه ـــار ي ـــِة �ـــش ـــقـــدا�ـــش زيـــــت ال

ــِه ــائ ــم ــش ـــاَك هـــــذا الأفـــــــــُق �ـــشـــوء � ـــن ـــي ع
ـــايل املـــقـــمـــره ـــي ـــل ــــك كــــم حتـــلـــو ال ــــدي  ول

اأ�ـــشـــّمـــهـــا حـــــني  الآلَم  اأرى  اإين 
تـــلـــك احلــــبــــوب رغـــــم املـــــــــرارِة مــ�ــشــكــره

عــــــكــــــازٌة اأنـــــــــــا  ــــفــــي  كــــت تــــنــــحــــنــــي  ل 
ـــــدره ـــــق ـــــا وامل ـــــوف ـــك ال ـــل والـــــقـــــلـــــُب ميـــت

ــــــفــــــوؤاِد قـــريـــُنـــه ــــاهــــُر يف ال ــــد ظـــــــَلّ م ق
املـــبـــخـــره عـــطـــر  املـــ�ـــشـــلـــوب  اأّنـــــــــــِة  يف 

دمـــعـــهـــا ــــقــــطــــر  ت والـــــــــــــــدٍة  عـــــــني  يف 
ــــن يــــدهــــا الـــ�ـــشـــنـــا واملـــغـــفـــره نـــحـــتـــاج م

ــــوِن قـــلـــبـــي �ـــشـــاعـــٌر ــــت ــــزي ــــا �ـــشـــجـــرَة ال ي
ـــره ّ ـــشَ ـــ�  هــــــذا الـــــزمـــــان بـــــجـــــوره كـــــم ك

ــــي بـــِلـــغـــي عـــنـــي الأحــــــبــــــة كــّلــهــم ــــوم ق
ـــــا مــــعــــذره ـــــوًم ـــــي اأخـــــــطـــــــاُت ي ـــــن ـــــو اأن ل

ــــُت نــزيــفــه ــــزي ـــغـــريـــب وهــــــذا ال ـــــــَح ال ُذب
ـــي يــعــ�ــشــره ـــوى ك ـــه ــــان يــ�ــشــقــيــه ال ـــد ك  ق

غـــيـــمـــٌة ـــي  ـــن عـــي ـــــوِن  ـــــت ـــــزي ال زارَع  ـــــا  ي
تــ�ــشــقــي بـــدمـــعـــتـــهـــا الــــغــــيــــوَم املـــمـــطـــره

مــ�ــشــريه حــــيــــُث  ـــَب  ـــل ـــق ال زرعــــــــُت  اإيّن 
ــا اأ�ـــشـــكـــره ــم ــي ــــَت ك ــــزي ـــُت هـــــذا ال  وملـــ�ـــش

ــٍة ــم ــش ــ� ــب ك فــــــاأنــــــَت  يـــبـــعـــدين  ــــيء  ــــش � ل 
ــر قــــد مـــــــددُت لــتــعــربه ــش  جـــ�ـــشـــدي كــجــ�

ــــَك لآلـــــــُئ ــــي والــــ�ــــشــــعــــُر حـــــني اأقــــــــــول ف
 مــــــاذا يــــقــــوُل الـــ�ـــشـــعـــُر ميــــــدُح جـــوهـــره

زيتون
كرم عيسى
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م��������ج��������س��������م��������ي ل���������ل���������ج���������ال���������ب���������وت أه�����������������������دي إل����������ى 
ال�����م�����ل�����ك�����ة إل�������زياب�������ي�������ث أث��������ن��������اء زي�������ارت�������ه�������ا ل����ق����ط����ر

باملحامل  اهتمامك  بداية  كانت  كيف   -
التقليدية؟

الرابعة  عمر  يف  كنت  اأن  منذ  بدايتي 
ع�شرة، حيث كان بيتنا قريب من البحر، 
يعملون  الذين  باأكرثية  تربطني  وكانت 
ودية،  عالقات  ال�شفن   �شناعة  يف 
اأرى  معهم،  طويل  وقت  اأق�شي  فكنت 
يف  الف�شول  لدي  وكان  يعملون،  كيف 
العمل  والرغبة يف  يفعلون،  ما  معرفة 
يف  تقليدهم  اأحاول  وبداأت  بيدي، 
وملا  �شغري،  تقليدي  ملحمل  جم�شم 
و�شجعوين  به  اأعجبوا  ذلك  راأوا 
وكان  ثاين،  جم�شم  تنفيذ  على 
منذ  اأنني  اإل  �شابقه.  من  اأف�شل 
اأمار�ض املهنة يف  2007 بداأت  عام 
ور�شة ت�شنيع ال�شفن، وتعلمت من 
وقيا�شات  امل�شميات  املج�شمات 
اأول  وكان  والعر�ض،  الطول 
ت�شميم ملحمل تقليدي اأقوم به عام 
ت�شميم  بر�شم  قمت  حيث   ،1982
عليه  وو�شعت  جالبوت،  ل�شفينة 
الر�شمة  وهذه  الأجزاء،  م�شميات 
كانت بدايتي. ثم التحقت بالعمل 
بوزارة الثقافة والإعالم، باإدارة 
هذا  وقدمت  والفنون،  الثقافة 
نا�شر  الإدارة  ملدير  النموذج 
يف  اأرغب  كنت  وملا  العثمان، 
يف  ال�شفن  هند�شة  درا�شة 
الوزير  راأى  فلما  قطر،  خارج 
املج�شمات  الكواري  عي�شى 
الوزارة  اأوفدتني  والر�شوم، 

لدرا�شة  الأمريكية  املتحدة  للوليات  بعثة  يف 
ومنذ  لويزيانا،  بجامعة  ال�شفن،  هند�شة  مبادئ 
ال�شفن  ت�شنيع  لرت�شانة  انتقلت   2007 عام 
املحامل  ت�شنيع  يف  العمل  �شري  على  لأ�شرف 

التقليدية فيها، وهي تابعة للديوان الأمريي. 
- تنتمي لأ�شرة ت�شتهر مبرياثها الطويل يف 
هذا  يف  عملت  فهل  التقليدي،  الذهب  �شياغة 

املجال؟
التقليدية  احلرف  من  العديد  يف  عملت 
واحلدادة،  واحلياكة  الفخار،  ك�شناعة  القدمية 
وكذلك �شياغة الذهب التقليدي، التي احرتفتها 
الوالد، وعندما  توارثتها عن  منذ ال�شغر، حيث 
يف  املتحدة  اململكة  ملكة  اإليزابيت  امللكة  زارت 
قطر،  دولة  الع�شرين  القرن  �شبعينيات  اأواخر 
نوع  من  تقليدي  ملحمل  جم�شم  ب�شياغة  قمت 
ملتحف  بالذهب  املطلية  الف�شة  من  اجلالبوت 
اأثناء  للملكة  باإهدائه  قام  الذي  الوطني،  قطر 
املتحف يف ذلك  املتحف، وكان مدير  جولتها يف 
جا�شم  املبدع  القطري  الت�شكيلي  الفنان  الوقت 
زيني، وقد مت ذلك عن طريق ت�شميم املج�شم يف 
قالب من ال�شمع ثم ملئه بالف�شة ال�شائلة، وطليها 

اأخرًيا بالذهب.
ال�شعبي  بالق�ش�س  خا�س  اهتمام  لديك   -

عن املحامل كيف ذلك؟
منذ ال�شغر واأنا ا�شتمع للكثري من الق�ش�ض 
ال�شعبية التقليدية، والتي قد يكون بع�شها �شرب 
اجتماعية  قيم  حتمل  ولكنها  الأ�شاطري،  من 
ودينية وثقافية عظيمة، ومنذ عام 1981 اأجريت 
الرتاث  بتدوين  املهتمني  مع  املقابالت  بع�ض 
الرتاث  ملركز  تابعني  معظمهم  وكان  ال�شعبي، 
العربية،  التعاون اخلليجي  ال�شعبي لدول جمل�ض 
ومنهم حممد الدويك الذي نقل عن ل�شاين اأكرث 
ال�شعبي  الق�ش�ض  كتاب  يف  من�شورة  ق�شة  من 
ول  بيت  "ربة  يقول  �شعبي  مثل  وهناك  يف قطر، 
التقليدية(.  املحامل  من  )نوع  بقارة  يف  ال�شفر 
اأن هناك تاجر عندما ي�شافر كان  وروايته تقول 
على  به  لت�شتعني  املال  من  مبلغ  زوجته  يعطي 

أح��م��د ال��ص��ائ��غ

ال�صفن  ت�صنيع  ب�ر�صة  تراثية؛  �صفن  م�صمم  ال�صائغ،  اهلل  عبد  جا�صم  اأحمد  يذكر 
القطرية، اأنه مار�س العديد من احلرف التقليدية منها �صياغة الذهب التقليدي، و�صناعة 
يع�د  باملحامل  اهتمامه  واأن  الفخار،  و�صناعة  واحلياكة  واحلدادة  التقليدية،  املحامل 
التقليدية،  املراكب واملحامل  ال�صعبية عن  الق�ص�س واحلكايا  لنا بع�س  اإىل �صغره، ويروي 
وي�صری اأخرًیا اإىل اأهمية النخلة الرتاثية يف �صناعة ال�صفن اخلليجية التقليدية، وي�صيد 
بتجربة دولتي االإمارات وقطر يف االهتمام باملراكب التقليدية رغم احلداثة التي ت�صهدها 

الدولتني. 

التراث

حاوره د. علي عفيفي علي غازي
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الهند  اإىل  للتجارة  �شفره  مطلوبات احلياة فرتة 
عليها  يجد  فيعود  وغريها،  وال�شني  وباك�شتان 
اأخرى،  من  يتزوج  باأن  �شديقه  فن�شحه  ديون، 
و�شار ي�شافر ويعطها نف�ض املبلغ، فتاأخذه ت�شرتي 
وقفف  ح�شران  منه  وت�شنع  نخيل  �شعف  به 
ومفار�ض وجفران، وت�شرتي عبيد يحرتفون �شيد 
الأ�شماك، فلما اآب التاجر من رحلته وجد عندها 
له  من  ويعني  املثل،  فقيل  واأ�شماك،  وعبيد  مال 
ال�شفر �شهور يتاجر على  اأح�شن له من  ربة بيت 

مركب بقارة. 
ال�شعبية  واحلكايا  الق�ش�س  اأن  ترى  هل   -

ذات فائدة؟
ال�شعبي  الق�ش�ض  خالل  من  ن�شتطيع 
املراكب  ا�شم  نعرف  اأن  ال�شفهية  والروايات 
امل�شهورة  ال�شفينة  فمثال  واأنواعها،  التقليدية 
"اأم احلنايا" هي من نوع البقارة، وكانت طويلة 
وبني  بينها  ودجموا  خمطية،  وباأحبال  ما  نوًعا 
باأم  �شميت  ولهذا  منحني،  بدنها  وكان  البتيل، 
اخلليج  منطقة  يف  فريد  ال�شم  وهذا  احلنايا، 
موجود  اخلري  فتح  م�شمى  فمثال  كلها،  العربي 
قد  ولكن  وعمان،  وقطر  والإمارات  الكويت  يف 
الكويت  يطلق يف  فقد  فقط،  املركب  نوع  يختلف 
الإمارات  بوم، ويف قطر على جالبوت، ويف  على 
لأنه  وهكذا  غنجة،  على  عمان  ويف  دجني،  على 
"اأم احلنايا"  ا�شم يتفائل به اجلميع، لكن ا�شم 
ا�شم فريد اخت�شت به هذه ال�شفينة، ولها اأغنية 
ال�شيخ  اأن  ُيحكى  القطري.  الرتاث  يف  م�شهورة 
للب�شرة  بعثها  قد  ثاين،  بن  حممد  بن  جا�شم 
بالعراق لإح�شار التمور، فلما ر�شت يف الب�شرة 
�شاألوا هل لديكم متر ميالأ اأم احلنايا، فلما عادت 
اإىل قطر غر�شت يف الرمل قبل اأن تر�شو، فاأر�شل 
وكل  ورجعوا  خط،  فقط  فذهبوا  عبيده  ال�شيخ 
ولأنها  التمر،  من  ب�شراوية"  "قلة  يحمل  منهم 
كبرية احلجم، فكل من ذهبوا اأعادوا الكرة مرة 
اأن  ممكن  عبيده،  عدد  عرفنا  ما  فاإذا  اأخرى، 
نعرف عدد القالت، فلو اأن عنده من اخلدم مثال 
 200 100 �شيوخ واأطفال، فاإن منهم  300، منهم 
 14 وزنها  الب�شراوية  القلة  لأن  يحملون  �شباب 
رطل، ول ي�شتطيع اأن �شخ�ض حملها، ولو عرفنا 
حجم القلة من املمكن اأن نعرف حجم ال�شفينة، 
وبالتايل ت�شميم جم�شم اأو منوذج بنف�ض احلجم 

واملوا�شفات. 
- هل تروي لنا �شيًئا من الق�ش�س ال�شعبي 

عن املحامل؟
بال�شفينة  تتعلق  �شعبية  ق�شى  لك  �شاأروي 
"اأم احلنايا" تقول تلك الق�شة اإن ال�شيخ جا�شم 
عبيده  اأحد  جعل  يف  رغب  ثاين  بن  حممد  بن 
لن  البحارة  اإن  العبد  له  فقال  لل�شفينة،  نواخذة 
له  فقال  حًرا،  ول�شت  عبًدا  لأنني  يل  ي�شمعون 
ال�شفينة  اإىل  ذهب  فلما  فجرب،  اذهب  ال�شيخ 

ال�شفينة  �شاري  اأو  "الدقا"  ن�شب  منهم  طلب 
يف جانبها الرفيع "اخلدعة" فقالوا له من يقول 
ذلك  وكان  له،  فا�شتجابوا  اأنا،  لهم  فقال  ذلك، 
بناء على ا�شت�شارة من ال�شيخ جا�شم الذي رغب 
ولو طلب  له حتى  �شي�شتجيبون  يعرف هل  اأن  يف 
منهم �شيًئا غري معقول، فلما ا�شتجابوا له، توىل 
الإبحار بال�شفينة ب�شفته نواخذة لها. وكان ذلك 
من ذكاء ودهاء ال�شيخ جا�شم، والذي كان حكيًما 

بالفطرة. 
يف  ال�شعبي  ودورها  النخلة  عن  ماذا   -

�شناعة املحامل؟
النخلة �شجرة معطاءة، فمن �شعفها وجريدها 
ومن  اليومية،  اأدواته  من  الكثري  اخلليجي  �شنع 
الأطواف  من  اأنواع  �شنع  وجريدها  جذوعها 
ويف  الأ�شماك  �شيد  يف  ا�شتخدمها  الأرماث  اأو 
القريبة  ال�شحلة  املناطق  يف  اللوؤلوؤ  على  الغو�ض 
الغو�ض  �شفن  وتزويد  اإمداد  اأو يف  ال�شاطئ،  من 
اأو  اليومية،  املرية  من  اإليه  حتتاج  مبا  الكبرية 
اإىل  الغا�شة  ي�شتخرجها  التي  الأ�شداف  نقل  يف 
وتفريغ  بفتحها  اأحياًنا  الن�شاء  لتقوم  ال�شاطئ 
اأو  الهورية  ت�شمى  وكانت  اللوؤلوؤ.   من  حمتواها 

الورية.
- ماذا عن جتربة قطر يف الهتمام باملحامل 

التقليدية؟
من  الكثري  التقليدية  املحامل  حرفة  تلقى 
من  بالرغم  قطر،  دولة  حكومة  قبل  من  العناية 
احلديثة  وال�شفن  لليخوت  املراكب  تلك  انزواء 
يزال  ل  عليها  احلفاظ  اأن  اإل  باملوتور،  املزودة 
ور�شة  ا�شتمرار  ذلك  على  دليل  وخري  قائم 
اليوم. كما  التقليدية قائمة حتى  ال�شفن  ت�شنيع 
على  )كتارا(  الثقايف  احلي  موؤ�ش�شة  حتر�ض 

التقليدية،  للمحامل  �شنوي  مهرجان  تنظيم 
تتميز  واأن�شطة ثقافية متنوعة،  يت�شمن فعاليات 
متنوعة  ويت�شمن عر�ض حمامل  تراثية،  باأجواء 
على نف�ض ال�شورة وال�شكل اللذين كانت عليهما 
ال�شفن يف الأربعينيات واخلم�شينيات من القرن 
الآباء  اإىل حياة  اليوم  يتعرف جيل  املا�شي حتى 
النفط  اكت�شاف  قبل  العي�ض  وظروف  والأجداد 
والغاز يف دولة قطر واخلليج العربي، ويتم خالل 
املهرجان اختيار اأحمل حممل. ويهدف املهرجان 
القطري  البحري  باملوروث  الوعي  زيادة  اإىل 

لالأجيال اجلديدة.
ول تزال ال�شفن التقليدية تلعب دوًرا يف دولة 
قطر،فبالرغم من اأن رياح التغيري اأ�شابت الكثري 
معداتها  وانتقلت  بها،  التقليدية  احلرف  من 
واأدواتها اإىل املتاحف، اإل اأن ال�شفن التقليدية ل 
تزال ا�شتثناء، فال تزال تلك ال�شفن تتاألق حتت 
ال�شم�ض يف مياه قطر الإقليمية، ول تزال املراكب 
والوكرة  الدوحة  �شواطئ  يف  اليم  عرب  تن�شاب 
ال�شواحل  تلك  عرفت  حيث  والروي�ض،  واخلور 
وتبنى  التقليدية،  املحامل  نوًعا من   12 اأكرث من 
الهندي،  ال�شاج  اأخ�شاب  من  قطر،  يف  وت�شلح 
احلياة  مناحي  كافة  اجتاح  الذي  التطور  ومع 
ت�شتخدم  التقليدية  اخلليجية  ال�شفن  تلك  باتت 
اأ�شكالها لتتالئم  املحركات احلديثة، ومت تطوير 
مع ذلك، وقد برع اأهل قطر يف بناء تلك ال�شفن 
اإل  م�شبًقا،  للت�شميم  مكتوبة  ر�شومات  بدون 
اأنهم اأبدعوا يف النهاية منوذًجا لالإنتاج البجري 
العلمي، م�شتخدمني اخل�شب واحلبال فقط دون 
ي�شتحدمون  لفرتة  وظلوا  امل�شامري،  اإىل  اللجوء 

هذا الأ�شلوب التقليدي.

 �شحفي واأكادميي م�شري
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العيد الوطين لسلطنة عمان بباريس
الطاقم  و  الروا�س  غازي  الدكتور  ال�سفري  اأقام 
ظهر  ا�ستقبال  حفل  عمان  �سلطنة  ب�سفارة  الدبلوما�سي 
اليوم الأربعاء 20 ت�سرين الثاين/ نوفمرب  2019 ملنا�سبة 
العيد الوطني لل�سلطنة، يف �سالونات اوتيل �سنغري لي 
بالدائرة ال 16 بباري�س، ح�سره ح�سد من ال�سخ�سيات 

ال�سيا�سية و الدبلوما�سية و الإعالمية و رجال الأعمال.
منى  الدكتورة  نائبته  و  الروا�س  ال�سفري  كان  قد  و 
باإ�ستقبال  الدبلوما�سبة  البعثة  اع�ساء  باقي  و  البيتي 

املدعوين.
كل  العماين  ال�سعب  و  لل�سلطنة  العرب" تتمنى  "كل 

الإزدهار و التقدم.

بتهمة الهدر واالختالس.. النيابة اللبنانية العمارة الخديوية المصرية
تحيل 3 وزراء سابقني إلى التحقيق

مجموعة العمران المغربية 
و الوزيرة نزهة بوشاريب بباريس

ت�سرين  ب�سهر  �سالونا  لالإ�سكان  العمران  جمموعة  اأقامت 
مبوؤمتر  ابتداأ  الذي  و  بباري�س،  املا�سي   2019 نوفمرب   الثاين/ 
�سحفي حتدث به وزيرة التخطيط املدين ال�سيدة نزهة بو�ساريب 
و رئي�س جمموعة العمران لالإ�سكان الأ�ستاذ بدر كانوين، و ال�سفري 

املغربي بفرن�سا.
للجالية  بيع  عقود  به  اأجنزت  يومني،  ال�سالون  اإ�ستمر  قد  و 

املغربية مع ت�سهيالت خا�سة لهذه املنا�سبة.

وجه النائب العام املايل يف لبنان القا�سي علي اإبراهيم تهما بهدر 
اأوراق  واأحال  �سابقني،  ات�سالت  وزراء  لثالثة  العام  املال  واختال�س 

الدعاء على املجل�س الأعلى ملحاكمة الروؤ�ساء والوزراء.
وجمال  حرب،  وبطر�س  �سحناوي،  نقول  الوزراء  التهام  و�سمل 

اجلراح الذي يتوىل حقيبة الإعالم يف حكومة ت�سريف الأعمال.
�سركتي  مديري  على  ذاته  امللف  يف  اإبراهيم  القا�سي  ادعى  كما 
املدير  وعلى  العام،  املال  واختال�س  هدر  بجرم  لبنان  يف  الت�سالت 

العام لهيئة اأوجريو لالت�سالت بجرم الإثراء غري امل�سروع.
الأعمال جمال  ت�سريف  الإعالم يف حكومة  وزير  قال  املقابل،  يف 
اأن  م�سيفا  الدعاء،  يف  احلق  له  لي�س  املايل  العام  املدعي  اإن  اجلراح 
عليه اإحالة امللف على جمل�س النواب للنظر يف اأمر الدعاء، علما باأن 

ذلك ي�ستوجب موافقة ثلثي اأع�ساء املجل�س.
وقبل اأيام، قالت م�سادر مقربة من النائب العام املايل يف لبنان اإن 
الأيام املقبلة �ست�سهد ا�ستدعاء �سخ�سّيات من جميع القوى ال�سيا�سية.

جميع  اأن  تاأكيدها  ت�سمها  مل  م�سادر  عن  الأنا�سول  وكالة  ونقلت 
 - �سيحالون  ف�ساد  �سبهات  الذين حتوم حولهم  وامل�سوؤولني  الأ�سخا�س 

دون ا�ستثناءات - على جل�سات م�ساءلة ق�سائية.

امل�سرية  بال�سفارة  التعليمي  و  الثقايف  امل�ست�سار  خالد  نيفني  الدكتورة  من  طيبة  بدعوة 
بفرن�سا، نظمت ندوة للدكتورة �سهري حوا�س مديرة جهاز حماية املباين، حول العمارة اخلديوية 
هابي  للدكتور  �سور  مع عر�س  ترافقت  و  بباري�س،  امل�سري  الثقايف  باملركز  و ذلك  بالقاهرة، 

م�سطفى مدير باجلهاز القومي للتن�سيق احل�ساري، يف قاعة املركز.

المجتمع

من ال�سمال: د. �سهري حوا�س و د. نيفني خالد و علي املرعبي و د. هابي م�سطفى قبل الندوة
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قطريون يستنكرون زيارة 
وفد صهيوني طيب للدوحة

احتجاجات في لبنان وإطالق سراح موقوفني

تجمع تضامين عربي بباريس
التطبيع"  �شد  قطر  "�شباب  جمموعة  ا�شتنكرت 
جلراحة  العاملي  املوؤمتر  يف  �شهيوين  طبي  وفد  م�شاركة 

الأطفال الذي اأقيم بالدوحة ال�شهر املا�شي.
التوا�شل  موقع  على  ح�شابها  يف  املجموعة  وقالت 
التعديات  هذه  مثل  تكرار  ت�شتنكر  اإنها  تويرت  الجتماعي 
�شرورة  على  موؤكدة  دولية"،  "موؤمترات  مظلة  حتت 
القوانني  املوؤمترات  لهذه  الراعية  املوؤ�ش�شات  احرتام 
املتعلق   1963 ل�شنة   )13( رقم  قانون  خا�شة  املحلية، 

بتنظيم مكتب مقاطعة اإ�شرائيل.
لوزارة  التابع  بالعربية"  "اإ�شرائيل  ح�شاب  وكان 
الوفد  اأن  بتويرت  ك�شف يف �شفحته  ال�شهيونية  اخلارجية 
زار الدوحة للم�شاركة يف املوؤمتر الدويل جلراحة الأطفال، 
وتراأ�شه  �شهاينة،  اأطباء  ت�شعة  �شم  الوفد  اأن  اإىل  م�شريا 
رئي�ض ق�شم جراحة الأطفال مب�شت�شفى رمبام يف حيفا ران 

�شتاينربغ.
ال�شهيوين،  الكيان  مع  �شريح  تطبيع  هو  الفعل  هذا 
و مل يكن للحكومة تربير ما يحدث لأنها تعترب خمالفات 

كبرية.
هذه  الكيان  ن�شارك  الذي  الوقت  "يف  اأنه  واأ�شافت 
املوؤمترات متنع �شلطات الحتالل اأهايل الأطفال املر�شى 
خارج  العالج  يف  اأطفالهم  م�شاحبة  من  غزة  اأهل  من 
غزة، ومتار�ض هذه ال�شلطات الإرهاب النف�شي واجل�شدي 
وا�شتهدافهم،  اعتقالهم  طريق  عن  فل�شطني  اأطفال  على 

�شواء بالر�شا�ض اأو بقنابل الغاز امل�شيلة للدموع".
�شبتمرب  �شهر  يف  ا�شت�شافت  قطر  اأن  بالذكر  جدير 
العامل  بطولة  يف  �شارك  �شهيونيا  ريا�شيا  وفدا   ،2019
لألعاب القوى يف الفرتة املمتدة بني 27 �شبتمرب و6 اأكتوبر.

توا�شلت الحتجاجات وقطع الطرقات يف عدد من املناطق اللبنانية للمطالبة بت�شكيل حكومة اإنقاذ والعمل 
على معاجلة الأو�شاع القت�شادية ال�شيئة.

واأفرجت ال�شلطات الأمنية موؤخرا عن 12 متظاهرا اأوِقفوا اإثر مواجهات مع قوات مكافحة ال�شغب يف �شاحة 
ريا�ض ال�شلح و�شط العا�شمة بريوت..

وقوات مكافحة  املتظاهرين  بالأيدي بني ع�شرات من  ا�شتباكات  �شهدت  ال�شلح قد  ريا�ض  �شاحة  وكانت 
ال�شغب، بعد حماولة املتظاهرين اجتياز الأ�شالك ال�شائكة والدخول اإىل �شاحة جمل�ض النواب.

ويطالب املحتجون بت�شكيل حكومة تكنوقراط واإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخف�ض �شن القرتاع اإىل 18 
عاما ومعاجلة الأو�شاع القت�شادية وا�شرتداد الأموال املنهوبة وحما�شبة الفا�شدين، ويوؤكدون على ا�شتمرار 

حتركهم حتى حتقيق املطالب.

اأقامت اجلالية العربية بباري�ض  جتمعًا اأول ال�شهر املا�شي ب�شاحة ال�شان مي�شيل و�شط 
باري�ض، ت�شامنًا مع ثورة ال�شعب يف �شوريا ولبنان والعراق والأحواز واليمن.

الأنا�شيد  وقع  على  ولبنان  والعراق  �شوريا  من  ملمثلني  الكلمات  من  العديد  األقيت  وقد 
الثورية والهتافات الوطنية.
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الغفور: عبد  ريهام  الفنانه 

وا�شتطاعت مكتب القاهرة � خاص كل العرب الوزعوام،  اإبن  ان  يقول  املثل 
الفنانة  ريهام عبد الغفور ان تثبت بالفعل �شحة 
على  تربت  بالفطرة   فنانة   وانها  املثل،  هذا 
الفن منذ نعومة اأظافرها على يد والدها الفنان 
مالحمها  ورغم  الغفور،  عبد  اأ�شرف  القدير 
قلوب  اىل  تدخل  جعلتها  التي  الربيئة   الرقيقة 
ح�شرتها  والتي  اإ�شتئذان،  بدون  امل�شاهدين 
انها  اإل  امل�شاملة  الهادئة  املراأة  ادوار  يف  لفرتة 
مت  التي  الأدوار  من  النوعية  هذه  على  متردت 
موهبتها  ذلك  على  و�شاعدها  فيها  ح�شرها 
كل  واإجادة  اداء  يف  الرائعة  وقدراتها  الفنية 
حازت  التي  الأخرية  اأدوارها  ابرز  ومن  الأدوار، 
واثبتت فيها ريهام قدرتها  اإعجاب اجلميع  على 
على التلون والتنوع مثل  دورها فى م�شل�شل "زي 

ال�شم�ض" الذى عر�ض فى رم�شان املا�شي.
م�شل�شل  فى  دورها  عن  حتدثت  البداية  فى 

)زي ال�شم�ض( وقالت:
جدا  مميزة  كانت  كامل  ب�شكل  التجربة  ـ 
واأحببتها، وبالفعل ا�شتطعنا اأنا وفريق العمل وهم 
من النجوم املتميزين، اأن نقدم للجمهورعمالھ 
فعل  ردود  وترك  اجلميع  اإعجاب  نال  خمتلفا 
كنت   حيث  توقعاتي،  فاقت  ورائعة  جدا  اإيجابية 
الذى  الدور  حول  الفعل  ردود  من  جدا  متخوفة 
اأقدمه  حيث ان �شخ�شية فريدة  مل تظهر كثريا 
ميكن  الذى  الأمر  ال�شيناريو،  حمور  انها  رغم 
ما  ولكن  بها،  امل�شاهدين  ارتباط  على  يوؤثر  ان 
حدث ان الدور كان م�شوقا وترك اأثرا رائعا عند 
جديد،  دور  يل  بالن�شبة  انه  خ�شو�شا  امل�شاهد 
كبريا  جمهودا  اإحتاجت  مركبة  وال�شخ�شية 
الفنية  اأعمايل  اىل  ي�شاف  وبالتايل  لتقم�شها، 
طويلة  فرتة  منذ  انني  خا�شة  بها   اأعتز  التي 
مالحمي  ح�شرتني  التي  الأدوار  على  متردت 
�شخ�شية  مثل  متنوعة  ادوارا  وقدمت  فيها، 
بدرية فى م�شل�شل  الريان، يف عام 2011 ووجدت 
ان اجلمهور مييل اىل  وقتها  وتاأكدت  ا�شتح�شانا 

الإختالف والتجدد.
الوا�شح انك و�شلت ملرحلة ن�شج  فني  ـ من 

الفن��ون
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اأثرت على اأدائك واإختياراتك لالأدوار؟
اأدائه  على  تنعك�ض  الفنان  ان خربة  �شك  ل  ـ 
افكر  كنت  مثال،  بداياتي  ففى  واإختياراته، 
فيرتكز  الآن  اأما  ولب�شها  ال�شخ�شية  �شكل  يف 
خمتلف  من  ال�شخ�شية  يف  التعمق  على  هديف 
م�شداقية،  به  �شكل  يف  تخرج  حتى  الإجتاهات 
واقعي وحقيقي  من خالل  ب�شكل  للنا�ض  وتظهر 

اأداء متقن وعميق بعيد عن اي �شطحية.
وت�شيف:

الفنية بعد  اإ�شتغالل خربتي  اإنني قررت  كما 
للنا�ض  لأو�شح  متعددة،  واأعمال  طويلة  �شنوات 
كانت  كما  ال�شهلة  الأدوار  فقط  اقدم  ل  اأنني 
اقدم  اأي�شا  ولكن  الفنية،  بداياتى  يف  اأدواري 
الأدوار ال�شعبة املركبة التي اأ�شتطيع من خاللها 
اإبراز قدراتي الفنية، وكذلك ا�شتفدت اأي�شا من 
ل  اأنه  اأعواما،  مدى  على  اإكت�شبتها  التي  خربتي 
التي  الأدوار  ح�شاب  على  احد  ملجاملة  جمال 
اأقدمها وقد كان ذلك يحدث فى بداياتي، حيث 
كنت اأحيانا اأقبل بع�ض الأعمال والأدوار جماملة 

لأحد.
يف)امللك  امل�شرحية  جتربتك  عن  حدثينى  ـ 

لري(؟
ـ اأ�شارك يف م�شرحية امللك لري منذ �شنوات، 
مع بداية عر�شها الأول واأنا �شعيدة جدا بالعر�ض 
لأنه ي�شم جمموعة من الفنانني املميزين، وعلى 
اكت�شب  الذي  الفخراين   يحيي  الفنان  راأ�شهم 
منه خربة فنية كبرية كلما عملت معه وقد �شبق 
همام"  العرب  "�شيخ  م�شل�شل  يف  معه  عملت  اأن 
بالفعل  فهو  يل،  بالن�شبة  متميزة  جتربة  وكانت 
اأ�شافت  فنان عظيم  ول �شك ان جتربة امل�شرح 
يل جراأة يف مواجهة اجلمهور، بعد ان كنت اأ�شعر 
باخلجل يف مواجهة اجلمهور، ويكفي انني يوميا 
يحيي  القدير  يد  على  جديداھ  در�شاھ  اأتلقى 

الفخراين، وهذه ميزة كبرية اأي�شا.
ـ رغم ن�شجك الفني والقبول التي تتميزين به 

مل نراك حتى الآن يف اأدوار بطولة مطلقة؟

امل�شرح اأك�شبنى جراأة فى مواجهة اجلمهور

كل  قبل  املنتجني  به  يتحكم  الأمر  هذا  ـ 
من  عدد  هناك  ان  مينع  ل  اأي�شا  ولكن  �شىء،  
ولكنى  علي  عر�شت  التي  املطلقه  البطوله  اأدوار 

رف�شتها لأين وجدت اأنها ل تنا�شبني، واأنا اأرف�ض 
انه  ملجرد  به  مقتنعة  غري  دور  اأي  تقدمي  متاما 
بطولة. وامتنى بالطبع اأن اأجد الدور املنا�شب يف 

هذا الإطار.
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الفن��ون

عمرو واكد شريك لممثلة صهيونية..موجة صابرين تخلع الحجاب أيضا
غضب كبرة في مصر

اأثار الفنان امل�شري عمرو واكد، موجة من الغ�شب وا�شتياء 
على من�شات التوا�شل الجتماعي، بعدما اأعلن عن ان�شمامه 

لفيلم تقوم ببطولته املمثلة ال�شهيونية جال جادوت. 
وما �شاعف من موجة الغ�شب التي و�شلت اإىل حد املطالبة 
جي�ض  يف  خدمت  املمثلة  اأن  عنه،  امل�شرية  اجلن�شية  باإ�شقاط 
دافعت  وقد  منها،  وبطلب  رغبتها  على  بناء  لعامني  الحتالل 
اإ�شرائيل فى ق�شف قطاع  "حق  يف مرات كثرية عن ما �شمته 
التوا�شل  موقع  على  الر�شمية  �شفحتها  عرب  ون�شرت  غزة"، 
"في�ض بوك"، ر�شالة دعم للهجوم الع�شكري الذى  الجتماعي 
"اأر�شل  وكتبت جال جادوت:  غزة،  على  الحتالل  قوات  ت�شنه 

حمبتى و�شالتى ملواطنى اإ�شرائيل"، بح�شب و�شفها.
من جانبه، قال عمرو واكد يف تغريدة على "تويرت" حماول 
تربير فعلته: "يف حقيقة الأمر ل اأعلم اأنها هللت لق�شف غزة".

اإن�شتغرام ظهرت  فاجاأت الفنانة �شابرين جمهورها بن�شرها  �شورة لها عرب 
فيها بدون حجاب دون اأن تكتب اأي تعليق.

عنه  تخلت  لكنها  عديدة  �شنوات  منذ  احلجاب  ارتدت  قد  �شابرين  وكانت 
تدريجيًا اإذ كانت ت�شتعني بال�شعر امل�شتعار خالل تقدمي اأدوارها الدرامية.

ظهور �شابرين بدون حجاب جعلها عر�شة لنتقادات كثرية من جمهور و�شائل 
معها   تفاعلن  الفن  يف  زميالتها  ان  ال  ال�شتم  حد  و�شلت  الجتماعات  التوا�شل 
ووجهن لها ر�شائل الدعم معتربين اأن الهجوم الذي تعر�شت له النجمة بعد خلعها 

احلجاب هو ت�شييق على احلرية الفردية.

ت�شدر فيلم الرعب "اإت: ت�شابرت تو"، اجلزء الثاين من �شل�شلة "اإت"، 
التوايل،  على  الثاين  لالأ�شبوع  ال�شمالية  باأمريكا  ال�شينما  دور  اإيرادات 

ح�شبما اأظهرت تقديرات ا�شتوديوهات ال�شينما قبل اأيام.
وجيم�ض  �شا�شتاين  جي�شيكا  بطولته  يف  ي�شارك  الذي  الفيلم،  وحقق 

مكافوي وبيل هادر، اإيرادات بلغت) 73،40( مليون دولر.
"ها�شلرز"،  والدراما  واجلرمية  الكوميديا  فيلم  الثاين  املركز  واحتل 
�شتايلز،  وجوليا  لوبيز  وجينيفر  و  كون�شتان�ض  بطولته  يف  ي�شارك  الذي 

حمققًا اإيرادات بلغت )23،33 (مليون دولر.
وحل يف املركز الثالث فيلم احلركة والإثارة "اجنيل هاز فوِلن"، والذي 
�شميث  بينكيت  وجادا  فرميان  ومورغان  بتلر  جريارد  بطولته  يف  ي�شارك 

ولن�ض ريديك، حمققًا اإيرادات بلغت 4،4 مليون دولر.
والذي  بويز"،  “غود  والكوميديا  املغامرة  فيلم  املركزالرابع  وجاء يف 
وبرادي  ويليامز  اإل  وكيث  ترميبالي  الأطفال جاكوب  بطولته  ي�شارك يف 

نون، حمققًا اإيرادات بلغت) 26،4( مليون دولر.

واحتل املركز اخلام�ض فيلم الر�شوم املتحركة واملغامرة "ذا ليون كينغ" 
اأ�شوات �شخ�شياته دونالد جلوفر  اأداء  ي�شارك يف  الذي  امللك(،  )الأ�شد 

و�شيث روجن وبيون�شيه، حمققًا اإيرادات بلغت) 55،3( مليون دولر.

إت: تشابر تو يتقدم بأعلى اإليرادات 
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عرض فيلم "بروكون"

ياسمني عبد العزيز تستعد لرمضان

محمد عساف أجمل وجه في العالم

الملكة إلزيابيث تتجاهل الربوتوكوالت 

بدعوة من ال�شفري الفل�شطيني بفرن�شا �شلمان الهريف، و ب�شالة البيت التون�شي باملدينة اجلامعية 
الغربية املحتلة،  بال�شفة  "بروكون" الذي ي�شتعر�ض وثائقيا اجلدار ال�شهيوين  بباري�ض عر�ض فيلم 
الفل�شطيني كلمة  ال�شفري  األقى  الدولية يف لهاي.  املحكمة  و  املتحدة  الأمم  و ح�شب قرارات  قانونيا 

قبل بدء العر�ض.
اأ�شئلة من احل�شور لل�شيد �شتيفان زاكلر املمثل ال�شابق لالأمم املتحدة  و بعد العر�ض كان هناك 

بال�شفة الغربية ملتابعة ملف اجلدار.

بعد النجاح الذى حتقق لها من خالل م�شاركتها 
يف ال�شباق الرم�شاين  باأكرث من عمل كان  اآخرها 
العام  قدمته  الذى  نف�ض،  لأخر  املتميز  امل�شل�شل 
عبد  فتحي  الفنان  البطولة  و�شاركها  املا�شي 
الوهاب، ومن قبله م�شل�شل هربانه منها، الذى حقق 

جناحا اأي�شا.  
مع  حت�شريية  جل�شات  الآن  يا�شمني  جترى 
اإ�شتعدادا   يا�شني  حممود  عمرو  واملوؤلف  الفنان 
املقبل،  رم�شان  فى  به  ت�شارك  جديد  مل�شل�شل 
يف  كبريا  جناحا  حقق  عمرو  اأن  بالذكر  واجلدير 
التاأليف من خالل م�شل�شل ن�شيبي وق�شمتك، خالل 

ثالث اأجزاء مع غيابه عن التمثيل منذ فرتة. 

عن قائمة امل�شاهري املر�شحني يف م�شابقة "اأجمل 100 
وجه يف العامل" والتي ت�شم جنومًا عربا واأجانب واأتراك 

من كافة املجالت.
ومن اأبرز النجوم العرب املر�شحني للقب "اأجمل وجه" 
النجم الفل�شطيني حممد ع�شاف الذي ا�شتطاع اأن يحجز 
اللقب،  على  املناف�شة  لدخول  الرت�شيحات  له �شمن  مكانًا 
والفنان التون�شي ظافر العابدين الذي ي�شارك حاليًا بطولة 

يف م�شل�شل "عرو�ض بريوت" 
كما ت�شم القائمة املمثلة امل�شرية يا�شمني �شربي التي 
مت تر�شيحها للعام الثاين على التوايل اإىل جانب الإعالمية 
علم  اأمل  العاملية  واملحامية  القي�شاوي،  لينا  الفل�شطينية 
اخل�شر  حنان  املغربية  واملغنية  قهواتي،  وجي�شيكا  الدين 

التي �شاركت يف بطولة امل�شل�شل التاريخي "�شمرقند".
اأمثال  الأجانب  امل�شاهري  من  العديد  القائمة  وت�شمل 
و�شيلينا  وات�شون  واإميا  غراندي  واأريانا  لوران�ض  جينفر 
وديفيد  بيت  وبراد  اإيفرون  وزاك  وموموا  وجي�شون  غوميز 

بيكهام وغريهم.
القدم  كرة  جنوم  من  العديد  اأي�شًا  القائمة  و�شمت 
وكري�شتيانو  بيكهام  وديفيد  مي�شي  ليوناردو  اأبرزهم  ومن 

رونالدو.

العامل، وهذا  ال�شخ�شيات احلاكمة حول  اأ�شهر  الثانية واحدة من  اإليزابيث  امللكة  تعترب 
يجعلها حمط اأنظار العامل وو�شائل الإعالم يف جميع الأن�شطة واملنا�شبات التي ت�شارك بها.

اإذ  الت�شعني،  عامها  جتاوزت  التي  اإليزابيث  للملكة  بالن�شبة  رقم  جمرد  العمر  اأن  ويبدو 
تهتم باجلمال كثريًا وحتر�ض على الظهور باأبهى حلة من خالل اختيارها اإطاللت راقية يف 

كل املنا�شبات.
لكن الأمر الذي ل يعرفه كثريون اأن امللكة دائمًا ما حتمل يف حقيبة يدها اأحمر �شفاه، فقد 
�شوهدت يف منا�شبات عدة وهي تعدل اأحمر ال�شفاه اخلا�ض بها غري اآبهة بعد�شات الكامريات 
التي  واملعقدة  ال�شارمة  امللكية  القواعد والربتوكولت  التي تر�شد كافة حتركاتها، متجاهلة 

تقيد احلرية يف بع�ض الأحيان.
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الفن��ون

احلقيبة الفرو
ما زالت احلقيبة الفرو تواكب �شيحات املو�شة، 
تفر�ض  زالت  وما   2018 ب�شتاء  ظهرت  واأن  ف�شبق 
الفرو  من  م�شنوعة  فهي   .2020 ب�شتاء  �شيطرتها 
كما  الرتف،  من  مل�شة  مينحها  والذي  ال�شناعي 

تتوافر بالعديد من الألوان والت�شميمات.
حقيبة جلد الثعبان

ال�شبعينات  من  عادت  التي  احلقائب  اأنواع  من 
و�شتظل  املا�شي،  العام  خالل  �شيطرتها  وفر�شت 
الثعبان.  جلد  حقائب  هي   2020 �شتاء  يف  م�شيطرة 
فهي تاأتي بجلد �شناعي يحتوي على نقو�ض م�شابهة 
كثريًا جللد الثعبان، وعادة متنح �شاحبتها مل�شة من 

الفخامة والأناقة.
حقيبة اخل�شر

 2020 �شتاء  و  خلريف  عادت  ال�شتينات  مو�شة 
احلقائب  من  املوديل  هذا  باأن  خا�شة  جديدو  من 
اإح�شا�ض  تعطيِك  وقتها، حيث  ا�شتح�شانا كبريًا  لقي 

بالب�شاطة و احلرية معًا

احلقيبة ال�شفافة
املا�شي  يف  ال�شفافة  احلقيبة  مو�شة  ظهرت 

بحقبة الت�شعينات والثمانينات
 ولكن عادت من جديد  احلقائب ال�شفافة  لتكون 
2020، حيث تتوافر مبوديالت  مو�شة خريف و�شتاء 
مو�شة  الفتيات  اأغلب  اختارتها  وقد  متنوعة، 

باإطاللتهن، والتي منحتهن مظهر ع�شري جذاب.
احلقيبتني معا

ميكن  التي  احلقيبتني،  اعتماد  �شيحة  برزت 
مو�شة  تعّزز  �شرعة  والع�شرّية.  باملريحة  و�شفها 
لعتماد  طريقة  اأبرز  اأن  اإذ  ال�شغرية،  احلقائب 
الكبري  احلجم  ذات  احلقيبة  اإرفاق  هو  احلقيبتني 

بواحدة ذات حجٍم �شغري.
احلقيبة الهند�شية

مل تغب الأ�شكال الهند�شية عن مو�شة احلقائب 
دوائر  مرّبعات،  ب�شكل  حقائب  فراأينا  املو�شم.  لهذا 

وحتى مثّلثات.

ملتعة حقائب 2020 
ل  التي  الإك�ش�شوارات  من  احلقائب  اأن  �شك  ل 
ما  فنادًرا  اأبًدا،  املراأة  قبل  من  عنها  التخلي  ميكن 
جتد امراأة بدون حقيبة �شواء كانت �شغرية اأو كبرية 
ت�شدت احلقائب  اأن  بعد  الآونة  ولكن هذه  احلجم، 
اإىل  املو�شة  اجتهت  املو�شة،  �شاحة  جًدا  الكبرية 
اأن  ت�شتطيع  ل  اأنها  لدرجة  جًدا  ال�شغرية  احلقائب 

ت�شع بداخلها اأكرث من النقود واأحمر �شفاه منفرد.
وتتميز احلقائب يف هذا املو�شم بتنوع اأحجامها، 
الكبرية، وكذلك من ناحية  اإىل  من ال�شغرية جدًا، 
الت�شاميم التي تاأتي هي الأخرى بت�شكيالت خمتلفة 
تزهو  لالألوان  وبالن�شبة  الأذواق.  جميع  لرت�شي 
اأكون  ان  الأخري امتنى  رائجة. ويف  باألوان  احلقائب 
ان  ميكن  ما  كل  وال�شور  الأفكار  من  جمعت  قد 
املو�شم  لهذا  اإطاللتك  اختيار  �شيدتي يف  ي�شاعدك 

خلريف و�شتاء 2020

أ. نسيمة أبرحوس

 �شحفية من املغرب

تعتربحقيبة اليد لدى الن�شاء من ا�شا�شيات املظهر و لي�ض من الكماليات ، لذلك تويل اأغلبية الن�شاء اهتمامًا كبريًا بانتقاءهن للحقائب و معرفة اأحدث ال�شيحات 
لكل عام، لذلك و مبا اأننا على ابواب خريف و �شتاء 2020 لبّد اأن تاأخذي فكرة عن اأبرز �شيحات املو�شة التي اعتمدتها الدور العاملية يف ت�شاميم احلقائب الن�شائية.
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مع كل الحرتام لذكر اآل البيت، لكن ا�شتخدام هذه الذكر للدجل والكذب على ال�شعوب اأمر يدعو لل�شك باأن فاعله اما جمنون، 
او انه يعتقد ان �شعبه غبي. بالأم�ض �شرح اآية اهلل خامنئي باأنه اذا مل تتوقف الحتجاجات على الف�شاد يف ايران والعراق ولبنان، 
ف�شوف يظهر املهدي )او يتم اظهاره( حامال بيده راية �شوداء يلوح بها فتق�شي على كل من يراها. النداء موجه اىل �شيعة كربالء 
والنجف و�شامراء، لأن املراقد املقد�شة لل�شيعة هي يف تلك املدن. للوهلة الوىل ظننت ان اخلرب عار عن ال�شحة، وملا تاأكدت من 
�شحته فكرت ان الرجل هل ما زال يف كامل عقله وبعيد عن اخلرف؟ والدليل قرارات اخرى ا�شرتاتيجية ما زالت ت�شدرعن قرارات 
اقليمية، ميتد نفوذها  ال�شيعي ممن يقلدونه، وت�شري على �شوئها )لالأ�شف( دولة  يتبعون املذهب  الذين  ياأخذ بها ب�شكل جدي كل 

لي�شمل اربع عوا�شم عربية، كما ي�شرح امل�شوؤولون اليرانيون.  
مبا�شرة تذكرت ال�شنوات ال�شعبة من احلرب العراقية ـ اليرانية  خا�شة يف اكرث �شفحاتها اأملا، يوم تفتحت عبقرية �شلفه )اآية 
اهلل روح اهلل   اخلميني الهندي( عن فكرة مدمرة  تبدو اأفكار هتلر و مو�شيليني مقارنة بها  افكارا عاقلة ورزينة. الفكرة كما ا�شبح 
معروفا هي جتنيد الطفال وو�شع يف رقبة كل منهم مفتاحا بال�شتكيا م�شنوع يف كوريا )�شديقة ايران العزيزة، والتي �شاعدتها 
الر�شد.  يبلغوا �شن  الذين مل  الذرية(. يف هذه ال�شفحة من احلرب �شقط مئات الآلف من الطفال  ا�شرار ال�شناعة  يف امتالك 
لقد روى يل احد قادة اجلبهة العراقيني اأنه عندما كان يعطي الوامر باأطالق النار على موجة ب�شرية من الطفال كان يدير وجهه 

وتت�شاقط دموعه. 
ال�شليبية،  واولياء. هنا حت�شرين ذكرى احلروب  الدين، وا�شبح جمرميها قدي�شني،  با�شم  ارتكبت  التي  كثرية هي احلروب 
انتهيت من اعادة قراءة كتاب ال�شديق الالمع امني معلوف )احلروب ال�شليبية كما راآها العرب( وح�شب معرفتي كان  وبالأم�ض 
كتابه اول موؤلف بلغة اجنية يعك�ض روؤيا العرب للغزاة الوربيني الذين اجتاحوا بالدنا يف نهاية القرن احلادي ع�شر، وارتكبوا الويالت 
للمرة اخلام�شة من بني كتبه كلها؟ عدة  الذي يدفعني لعادة قراءة كتاب امني معلوف  ال�شر  القارئ عن  يت�شاءل  والفظائع. رمبا 
ا�شباب تدعوين لذلك، فاأنا منذ و�شلت فرن�شا وانا ل اتوقف عن قراءة كل ماله  �شلة بعالقات ال�شرق بالغرب، وحتديدا عالقة العرب 
وال�شالم بالغرب، لقد تعمقت بدرا�شة التجربة العربية يف الندل�ض، ويف مكتبتي اكرث من مائة وخم�شني كتابا عن هذه التجربة الرثية 
بلغات متعددة وخا�شة ال�شبانية التي قدر يل ان اتعلمها اثناء اقامتي يف كولومبيا ملدة اربع �شنوات.ا�شدل ال�شتار على تلك التجربة 
من قبل الغرب يف ع�شر النه�شة حيث غالبية الكتاب الغربيني يعيدون النه�شة الوربية اىل اليونان والرومان، متجاهلني بذلك عطاء 
وثراء �شبعة قرون  كانت فيها الندل�ض مركز ا�شعاع حيث فيها ان�شاأت اول جامعة باملعنى احلديث لكلمة جامعة ، وكان الطالب من 
كل انحاء اوربا يتوافدون اىل الندل�ض  ليدر�شوا يف طليطلة وقرطبة و�شواهما من املدن الندل�شية: الطب والعلوم والفيزياء والكيمياء 
�شينا واخلوارزمي  وابن  ال�شوربون(  وابن ر�شد )ا�شمه على جدار  القول ان احتدث عن علم الجتماع  نافل  الن�شانية. من  والعلوم 

و�شواهم كثريون من العلماء الذين قدموا لالإن�شانية العطاء الذي ترتكز عليه احل�شارة الب�شرية. 
اخذ  الع�شرين حيث  القرن  بداية  الكرام حتى  العرب مرور  م�شاهمة  ومروا على  الغربيني،  الباحثني  كل ذلك مت جتاهله من 

البحث منحى متطورا. 
تفرق  ب�شبب  الزمان  من  قرنا  ا�شتمرت  التي  ال�شليبية  احلروب  معلوف.  امني  لقراءة  تدفعني  التي  ال�شباب  اىل   اعود  هنا 
اليوم من خالل زرع ج�شد  اليوم. وكما هي فل�شطني مركز جذب الغرب  العبا�شية، كما هو احلال  واأفول ح�شارة الدولة  امل�شلمني، 
غريب على المة العربية وال�شالمية )ا�شرائيل(. يكتب امني معلوف ن�شه بالإعتماد على موؤرخي تلك املرحلة مثل: اإبن جبري واأ�شامة 
بن املنقذ و�شواهم. املعلومات التي قدمها لنا املوؤرخون عن الفظائع واملذابح التي ارتكبت بحق امل�شلمني من ال�شالجقة واملماليك، 
واحيانا امل�شيحيني ال�شرقيني تكاد لت�شدق، لقد و�شل بهم المر اىل اأكل  املوتى يف مدينة ابي العالء املعري معرة النعمان، ويف مدن 

اخرى، وما زال التاريخ يذكر كيف ا�شتولوا على الق�شطنطينية، وكيف جرت مياه العا�شي والفرات حمراء.
تاأملت اخلارطة ال�شيا�شية للعامل  بالم�ض كنت ا�شمع ت�شريح ترامب الذي يقول: ان امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية �شرعية. 
العربي وال�شالمي: دول ممزقة، متناحرة، فا�شدة، متخلفة عن عامل و�شل اىل القمر، عامل تفجرت فيه املعلومات، وا�شبح ما يح�شل 

يف ال�شكيمو نعرفه قبل ان يكتمل.
يف هذا العامل حيث تنتف�ض منطقتنا على الف�شاد واحلروب غري امل�شروعة وعلى القر�شنة والتخلف يخرج علينا خامنئي ليهددنا 
ويهدد �شعبه اجلائع واملحروم  بظهور املهدي الذي �شوف يق�شي على انتفا�شة ال�شعوب . انها عودة احدى ع�شر قرنا اىل الوراء. 
زمن قريب على زمن احلروب ال�شليبية قبل ان يظهر �شالح الدين ويق�شي على الدولة الفاطمية يف م�شر التي كانت اكرث مراحل 

ح�شارتنا خرافات، ويوحد ال�شام وم�شر ليطرد ال�شليبني.

 أ. حميدة نعنع

خامنئي يستنجد بالمهدي المنتظر

م�����ن دف�����ات�����ر أم������رأة

 كاتبة و �شحفية عربية






